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{Gaan na inhoudsopgawe}

Oorsprong van die Heidelbergse Kategismus

Die oorspronklike Duitse titel (of die editio princeps) van die eerste weergawe 
is: is 

Catechismus, oder Christlicher Underricht, wie der in Kirchen und Schulen der 
Churfürstlichen Pfalz getrieben wirdt: Gedruckt in der Churfürstlichen Stad 
Heydelberg, dulrch Johannemr llayer, 1563

Die Heidelbergse Kategismus (1563) was opgestel in Heidelberg, Duitsland, op versoek van 
Keurvors Frederik III  wat oor die provinsie van Palz, Duitsland, regeer het van 1559 tot 1576. Die 
nuwe kategismus was bedoel as hulpmiddel vir die onderrig van jongmense, as 'n gids vir 
prediking  in die provinsiale kerke, en om eenheid van leer tussen Protestantse faksies te bewerk 
in die Keurvors se gebied.  Daar was byvoorbeeld twis tussen Calviniste en Lutherane. Volgens 'n 
ou tradisie het  Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus die kategismus opgestel, maar die projek 
was eintlik die werk van Ursinus, geredigeer deur Olevianus, en onder redaksie van 'n span leraars 
en teoloë en onder toesig van Frederik self. Ursinus was waarskynlik ook die skrywer van die span 
en Olevianus het 'n mindere rol gespeel. Olevianus het vermoedelik vir die warm hartlikheid van 
die dokument gesorg en die streng Calvinistiese styl van Ursinus versag.

Hulle het van bestaande kategismus literatuur gebruik gemaak, veral dié van Calvyn en Johannes 
Lasco. Elkeen het sketse en raamwerke opgestel. Daarna het hulle daaraan geskaaf. Die finale 
produk was die gesamentlike resultaat onder toesig van Frederik self, wat voortdurend betrokke 
was.

Die Kategismus was goedgekeur deur die Heidelbergse Sinode van Januarie 1563. 'n Tweede en 
derde Duitse weergawe, elk met klein wysigings, asook 'n Latynse vertaling was dieselfde jaar in 
Heidelberg gepubliseer. Die derde weergawe was amptelik geproklameer as 'n kerklike opdrag op 
15 November, 1563.  Die Kategismus was toe reeds ingedeel in 52 seksies (Dag van die Here 
genoem),  sodat een daarvan elke Sondag van die jaar  verduidelik kan word in 'n middag diens.

Die Sinode van Dordrecht het die Heidelbergse Kategismus in 1619 goedgekeur. Dit het gou die 
mees ekumeniese Gereformeerde kategismus en geloofsbelydenis geword. Dis vertaal in 
Europese, Asiatiese en Afrika tale, ook Afrikaans. Dis steeds die mees  wydverspreide en 
aangeprese kategismus uit die Reformasie tydperk. 

Die HKG som die sentrale leer van die Bybel op onder die volgende indelings:
1. Die sondetoestand en ellende van die mens,
2. Verlossing deur die liefde en genade van God en
3. die nuwe lewe van dankbaarheid wat daaruit vloei.

Dis in 'n vraag-antwoord formaat opgestel om deur gemeentes oor 52 Sondae behandel te word. 
Die antwoorde bevat teksverwysings waaruit dit put.  
{Gaan na inhoudsopgawe}
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Hierdie dokument
Die Afrikaanse vertaling is bygewerk om makliker bruikbaar te wees op elektroniese media. 
Teksverse is ingevoeg vir elke teksverwysing. Dit maak die opslaan van verse maklik.

Die tekste waarna verwys word, is uit die 1953 Afrikaanse Bybelvertaling in hierdie dokument 
ingevoeg om die impak van die boodskap te versterk en vir groter lesersgemak.  Soms lyk dit  asof 
'n vers nie toepaslik is nie, maar by noukeuriger aandag, blyk dit dat een aspek van die antwoord 
toegelig word, of dat die antwoord uit die teks afgelei kan word. 

'n Inhoudsopgawe en spring-skakels (hiperteks) is ingevoeg, waarop daar gekliek kan word om 
maklik heen en weer te kan beweeg. Dit vergemaklik die elektroniese gebruik van die inligting 
aansienlik.

Hierdie dokument is 'n verwerking van die voorkoms  van die Heidelbergse Kategismus met die 
doel om dit meer toeganklik te maak. Daar is geensins aan die inhoud van die Kategismus 
verander nie.

Die onderstaande is dus gedoen:  

1. Die inhoud en tekste word in tabelvorm gegee. Die volledige tekste is langs die betrokke 
aanhaling daarvan geplaas. Aangesien die naslaan daarvan in die Bybel so 'n groot taak is, 
het dit moontlik  veroorsaak dat tekste nie nageslaan is nie, en het dit weens die moeite die 
gebruikersvriendelikheid van die HKG verlaag. Dit verminder ook die groot bate van die 
HKG as 'n Bybelstudie handleiding vir groei in grondige Skrif kennis. Teksverwysings is ook 
met die Engelse vertaling van die HKG vergelyk en beide aangepas deur tekste aan te vul. 
Alle tekste wat deur die outeur bygevoeg is tot die bestaande verwysings in die gebruikte 
Afrikaanse vertaling van die HKG, is in kursief gedoen.

2. Waar daar klaarblyklik na die “verkeerde”  teks verwys is, is die nodige regstelling gedoen. 
Kyk na Vraag 1, waar met 1 Kor 3:22 baie duidelik ook vers 23 bygevoeg moes gewees 
het. Die korrekte tekste (22 en 23) is aangehaal en die teks van vers 23 in kursief  
ingevoeg.  Die outeur het nie alle tekste hiervoor gekontroleer nie. Daar is geen ander 
veranderings aan die inhoud van die belydenisskrif of  tekste aangebring nie. As daar foute 
ingesluip het, of steeds na 'n verkeerde teks verwys word, skakel asseblief die outeur.

3. Waar 'n teksverwysing soos volg lyk, dui dit die teksverwysing van die algemeen gebruikte 
teksverwysing aan en die Afrikaanse Bybels se verwysing in hakies: Ps 5:6  (5:7)  In die 
Afrikaanse Bybelvertalings is sommige versnommers anders as in meeste ander vertalings. 
Die HKG gebruik die Duitse/Nederlandse versnommering. Dit skep sodoende uit Afrikaanse 
Bybels soms die indruk dat na verkeerde verse verwys word. Hierdie verskynsel is 
reggestel in die dokument, maar as die leser een ontdek wat die outeur gemis het, sal dit 
waardeer word as u 'n epos stuur en ook die Vraag en antwoord waarin die skuins 
verwysing is.

4. Die .pdf  weergawes kan direk van die webwerf afgelaai word. 
Die woordverwerking dokument (.doc formaat) kan aangevra word in .doc of .odt formate. 
- In  .pdf formaat: Lees met Adobe Reader weergawe 6 en bo. Kies die Bookmark 
fasiliteit. Kliek op Tools as dit as 'n kolom regs is, om dit te laat verdwyn. Formaat pdf/1a is 
gebruik. Die nuutste weergawe van Adobe Reader is gratis verkrygbaar by 
get.adobe.com/reader/

- Vir .epub formaat, kan 'n gratis eboek leesprogram soos Calibre gebruik word.. 
- In MS Word .doc formaat, of  .odt formaat vir OpenOffice/LibreOffice, word Ctrl ingehou 
en op die verlangde inskrywing in die inhoudsopgawe gekliek.  Anders kan View / 
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Document Map (View/Navigator/Headings in OpenOffice) gekliek word om 'n 
inhoudsopgawe te skep, wat dan verder gevolg word. Beide epub, Odt  en doc formate is 
by die outeur verkrygbaar.

5. 'n Inhoudsopgawe is geskep. Daar kan dus direk na 'n vraag gespring word deur dit te kies. 
Afhanklik van die program wat gebruik word, is net een kliek op 'n inskrywing nodig, of Ctrl 
en kliek. 

6. Wanneer na tekste van 'n vraag gekyk word, en die vraag verskuif af van die skerm, kan 
daar op 'n skakel soos {Terug na Vr 9} gekliek word, op dieselfde manier as hierbo 
verduidelik, om na die vraag terug te keer. 
Binne sommige antwoorde word die verwysing  na 'n teksvers onderstreep. As daarop soos 
hierbo gekliek word, sal daar na die tekste gespring word.

7. 'n Opskrif is bo-aan Sondag 1 geplaas, nl. "Ons enigste troos in lewe en sterwe 
(Sondag 1)" om by die patroon van die res van die belydenisskrif aan te pas.

8. Daar kan na spesifieke woorde op die gewone manier gesoek word, soos deur u 
woordverwerker, of pdf leser, voorsien word.

Kopiereg
Geen  kopiereg  word vir hierdie verwerking vereis nie.
Hierdie dokument of verwerkings daarvan, mag nie verkoop word nie, maar moet gratis 
versprei word.  Dit is as 'n gratis diens aan God en die Kerk opgestel.
Enige foute word betreur en besonderhede daarvan kan asseblief per e-pos gestuur word 
na die outeur.
 
Die  Afrikaanse  belydenisskrifte  is nie in druk  verkrygbaar nie en die kopiereg kon nie 
vasgestel word nie. Die Belydenisskrifte behoort in elk geval nie aan iemand nie, maar is 
publieke eiendom.

© Aanhalings uit die Bybel in Afrikaans 1953 – met verlof van die Bybelgenootskap van 
Suid-Afrika gebruik.

Gemeentelike gebruik van Bybelaanhalings het te make met die normale gebruik van die 
Bybel en is nie onderworpe aan kopiereg nie. Kopiereg maak voorsiening vir die billike 
gebruik van aanhalings en dit is geensins die doel van die Bybelgenootskap om die 
normale gebruik van die Bybel te beperk nie.

Sodra Bybelaanhalings in 'n publikasie gebruik word en dit tot kommersiële voordeel van 
die uitgewer lei, moet skriftelike toestemming van die Bybelgenootskap verkry word en die 
nodige kopiereg erkenning verleen word.

Die Direkte Vertaling (aangedui deur Dv)  is in enkele gevalle aangehaal. Geen beperking 
in die kopiereg daarvan is oortree nie.

Die ander belydenisskrifte  nl. Die Apostoliese Geloofsbelydenis, Die Dordtse leerreëls 
en die Nederlandse geloofsbelydenis, is in hierdie verwerkte vorm beskikbaar. Almal is ook 
so in Engels verwerk en beskikbaar. Teksvers verwysings is tussen die Afrikaanse en 
Engelse vertalings uitgeruil.

Besoek webwerf  
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 www.bybelwaarheid.com 
(Kies Kaapse Studiegroep en trek die dokumente af, wat tussen ander lê.)

of 

www.bergsigdv.co.za 
(Kies:   Algemeen / Belydenisskrifte / Lees meer)  en laai dit daarvandaan af.

Opgestel  deur HM Stander, 
hervat358@mweb.co.za

Eerste weergawe: 09 Junie 2014
Hersien:  01 Julie 2015
Hersien: 22 Julie 2015
Hersien:                   28 Augustus 2017

{Gaan na inhoudsopgawe}

http://www.bergsigdv.co.za/
http://www.bybelwaarheid.com/
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Ons enigste troos in lewe en in sterwe (Sondag 1)

Sondag 1

1 Vraag: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? 

Antwoord: 
Dat ek met liggaam en 
siel in lewe en in sterwe 
(Rom   14: 7-9 ) 

nie aan myself nie, 
(1   Kor   6: 19-20)

maar aan my getroue 
Verlosser, Jesus Christus 
behoort. 
(1  Kor  3: 21- 23; 
     2 Kor 5:15,
     Tit    2: 14 Dv) 

Rom   14: 7 -9      7   Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf  
vir homself nie.    8.  Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons 
sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons 
behoort aan die Here.    9.  Want hiervoor het Christus ook gesterwe en 
opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. 

I    Kor   6: 19 -20     19   Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die 
Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself 
behoort nie?      20  Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle 
liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
1   Kor  3: 21 -23      21   Laat niemand dan op mense roem nie, want alles 
behoort aan julle;      22   of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe 
of dood of teenswoordige of toekomstige dinge––alles behoort aan julle;    23  
maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.
{2 Kor 5: 15  En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir 
hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood 
opgewek is.}
Titus   2: 14  (Dv)    Hy wat Homself ter wille van ons gegee het om ons los te  
koop (r) van alle wetteloosheid en vir Hom 'n eie volk te reinig wat ywerig is  
om goed te doen.
(r Tit   2:14  ... los te koop:.... Destyds was 'n slaaf die eiendom van sy 
eienaar. Elke slaaf het 'n bepaalde geldwaarde (of prys) gehad. 'n Eienaar kon 
instem dat 'n slaaf sy vryheid kry wanneer iemand die eienaar vergoed vir die 
verlies van die waarde van sy slaaf deur die slaaf se “prys” te betaal. Só is 'n 
slaaf “losgekoop”)
{Gaan na Vr 1}                     {Gaan na inhoudsopgawe}

Hy het met sy kosbare 
bloed vir al my sondes 
ten volle betaal en
(1  Pet 1:18-19; 
 1  Joh 1:7;   
 1  Joh 2:2,12)

1 Pet 1:18-19     18   omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer 
of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders 
oorgelewer is nie,     19   maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n 
lam sonder gebrek en vlekkeloos,
1 Joh 1:7   Dv  ; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle 
sonde, maar as ons in die lig leef soos wat Hy in die lig is, is ons aan mekaar 
verbonde en reinig die bloed  van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.
1 Joh 2:2  Dv    En Hy is die soenoffer/versoening  vir ons sondes — nie net vir 
óns sondes nie maar ook vir dié van die hele wêreld. 
1 Joh  2:12  Dv   Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is 
op grond van sy Naam.
{Gaan na Vr 1}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

my uit alle heerskappy 
van die duiwel verlos.
(  Joh    8: 34-36
    Heb  2: 14; 
1 Joh    3: 8) 

Joh  8: 34 -36       34   Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle 
dat elkeen wat die sonde doen, ‘n dienskneg van die sonde is.     35     En die 
dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie; die seun bly vir altyd.     36    As die 
Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.
Heb   2: 14   Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit 
ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet 
kon maak wat mag oor die dood het––dit is die duiwel––
1  Joh   3: 8   Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van 
die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die 
duiwel te verbreek.
{Gaan na Vr 1}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Hy bewaar my op so ‘n 
wyse
(    Joh   6: 39;  
     Joh 10: 28; 

Joh    6: 39    En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My 
gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag.

Joh   10: 28    En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot 
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2   Tes   3: 3; 
1  Pet   1: 5) 

dat, sonder die wil van 
my hemelse Vader, geen 
haar van my kop kan val 
nie.
(Psalms   31: 14-15  (31:15-
16) ;
 Matt       10: 29-31; 
 Luk        21: 18) 

in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

2   Tes  3: 3   Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die 
Bose.
1   Pet   1:  5   wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die 
saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. 
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Psalm   31: 14 -15  (31:15-16)     14  (15)    Maar ék vertrou op U, o HERE! Ek sê: 
U is my God.     15  (16)    My tye is in u hand; red my uit die hand van my vyande 
en van my vervolgers.
Mt    10:  29-31      29    Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie 
een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.     30    En van julle is 
selfs die hare van die hoof almal getel.    31   Wees dan nie bevrees nie: julle is 
meer werd as baie mossies.
Lu   21: 18    En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie.

{Gaan na Vr 1}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Alles moet inderdaad tot 
my saligheid dien.
(Rom   8: 28) 

Rom   8:  28   En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, 
vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Daarom verseker Hy my 
ook
(2  Kor      1:  20-22; 
 2  Kor      5:  5; 
     Ef        1: 13-14; 
     Rom    8: 16) 

deur sy Heilige Gees van 
die ewige lewe en maak 
Hy my van harte gewillig 
en bereid om voortaan vir 
Hom te lewe. 
(   Rom  8: 14; 
1  Joh    3: 3)

2   Kor  1:  20-22      20    Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in 
Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.      21   Maar 
Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God,     22  
wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het.
2   Kor  5:  5    Maar Hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook 
die Gees as onderpand gegee het.
Ef   1: 13-14     13    in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die 
evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, 
verseël is met die Heilige Gees van die belofte,      14   wat die onderpand is van 
ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.
Rom   8: 16   Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God 
is;

Rom  8: 14   Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders 
van God.
1  Joh  3: 3   En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein 
is.

{Gaan na Vr 1}                            {Gaan na inhoudsopgawe}

 

2 Vraag: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig 
te kan lewe en sterwe? 

Antwoord: 
Drie dinge: 
 (  Matt    11: 28-30; 
     Luk     24:  46-48;
1  Kor       6: 11  
    Ef         5: 8;
  Titus     3:  3-7) 

Matt  11: 28 -30     28   Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en 
Ek sal julle rus gee.     29   Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is 
sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;    30  
want my juk is sag en my las is lig.
Luk    24:  46-48     46    En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes 
die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan,      47   en 
bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die 
nasies, van Jerusalem af en verder.      48   En julle is getuies van hierdie 
dinge.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
1  Kor  6: 11    En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, 
maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here 
Jesus en deur die Gees van onse God.
Ef   5: 8    Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die 
Here––wandel soos kinders van die lig.
Tit  3: 3-7      3   Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, 
op ‘n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons 
het in boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat.
4     Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot 
die mens verskyn het —      5    nie op grond van die werke van geregtigheid 
wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur 
die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees       
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6    wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser;   
7   sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word 
ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}

eerstens, hoe groot my sonde 
en ellende is;
(   Matt   9:12; 
    Joh    9: 41; 
   Joh   15: 22;
    Rom  3: 10; 
1 Joh    1:9-10)
 

Hoe groot my ellende is
Mt   9: 12   Maar toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het 
die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is.
Joh   9: 41  Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle geen sonde 
hê nie; maar nou sê julle: Ons sien! Daarom bly julle sonde.

Joh  15: 22    As Ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle 
geen sonde hê nie; maar nou het hulle geen verskoning vir hul sonde nie.

Rom   3:10   soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een 
nie.
1  Joh  1:  9 -10      9    As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig 
om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.    
10   As  ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n 
leuenaar en is sy woord nie in ons nie.
{Gaan na Vr 2}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

tweedens, hoe ek van al my 
sonde en ellende verlos word 
en
 (Joh    17: 3; 
  Hand   4:12; 
  Hand  10: 43)

Joh   17:  3    En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige 
God, en Jesus Christus wat U gestuur het.
Hand   4: 12    En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook 
geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur 
ons gered moet word nie.
Hand  10:  43    Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in 
Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}

derdens, hoe ek God vir so ‘n 
verlossing dankbaar moet 
wees.
(   Ps    50:14; 
    Matt   5:16; 
    Rom  6: 1-2;
    Rom  6: 12-13; 
    Ef       5: 8-11; 
2  Tim    2: 15;
1  Pet    2: 12)

Ps  50: 14   Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die 
Allerhoogste;
Matt   5: 16   Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie 
werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.
Rom   6: 1-2     1   Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die 
genade meer kan word?      2   Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf  
het, hoe kan ons nog daarin lewe?
{Gaan na Vr 2                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom   6: 12-13    12   Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers 
dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.     13  En moenie 
julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid 
nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode 
lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens 
van God.
Ef  5:  8-11      8   Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in 
die Here — wandel soos kinders van die lig.     9   Want die vrug van die 
Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.    10   En 
beproef wat die Here welbehaaglik is;  En beproef wat die Here 
welbehaaglik is;     11   en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke 
van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.
2  Tim   2: 15   Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n 
werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg 
sny.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
I    Petr   2: 9- 12      9      Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike 
priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die 
deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare 
lig,     10    julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is;  
aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.    11  
Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te 
onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel;     12   en hou 
julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad 
spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat 
hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking.
{Gaan na Vr 2                           {Gaan na inhoudsopgawe}
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Die Eerste Deel: Die ellende van die mens (Sondag 2-
4)

Sondag 2 

3 Vraag: Waaruit ken jy jou ellende? 
Antwoord: 
Uit die wet van God. 
(Rom   3: 20) 

Rom   3: 20   aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom 
geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

4 Vraag: Wat eis die wet van God van ons? 
Antwoord: 
Dit leer Christus ons samevattend in Matt 
22:37-40: "Jy moet die Here jou God liefhê 
met jou hele hart en met jou hele siel en met 
jou hele verstand. Dit is die grootste en die 
eerste gebod. 
En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: 
‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself'. In 
hierdie twee gebooie is die hele wet en die 
profete saamgevat". 
(Deut   6: 5; 
 Lev   19: 18; 
 Mark 12: 30;  
 Luk   10: 27)

De  6: 5   Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou 
hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.
Le  19: 18   Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor 
die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself. Ek is die HERE.
Mr  12: 30   en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele 
hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou 
hele krag. Dit is die eerste gebod.
Luk  10:  27   En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou 
God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou 
hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos 
jouself.
{Gaan na Vr 4}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

5 Vraag: Kan jy dit alles ten volle nakom? 
Antwoord: 
Nee, want
(   Rom   3: 10,
    Rom   3:  20,
    Rom   3:  23; 
1 Joh      1: 8,10)

Rom   3: 10   soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.
Rom   3: 20   aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom 
geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.
Rom   3: 23   want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid 
van God,
1  Joh  1:  8    As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die 
waarheid is nie in ons nie.
1  Joh  1: 10   As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n 
leuenaar en is sy woord nie in ons nie.
{Gaan na Vr 5}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

ek is van nature geneig om 
God en my naaste te haat 

( Gen     6: 5;   
  Gen     8: 21; 
  Jer     17: 9; 
  Rom    7: 23;
  Rom    8: 7; 
  Ef        2: 3; 
  Tit       3: 3 ). 

Gen   6: 5    Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde 
groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,
Gen   8: 21    En die HERE het die lieflike geur geruik, en die HERE het in sy 
hart gesê: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, 
want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder 
nie meer al die lewende wesens tref soos Ek gedoen het nie.
Jer  17:  9   Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit 
ken?
Rom  7: 23   maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet 
van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my 
lede is.
Rom   8: 7   omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit 
onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.
Ef   2:  3   onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede 
van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons 
was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.
Tit   3: 3   Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ‘n 
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dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons het in 
boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat.
{Gaan na Vr 5}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 3 

6 Vraag: Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? 
Antwoord: 
Nee, God het die mens goed
(Gen 1: 31) 

en na sy ewebeeld geskep. 
(Gen 1: 26,27). 

Ge  1: 31   Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en––dit was baie 
goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag. 

Ge  1: 26 -27    26   En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons 
beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die 
see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en 
oor al die diere wat op die aarde kruip.     27    En God het die mens 
geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; 
man en vrou het Hy hulle geskape.

Dit beteken: in ware geregtigheid en 
heiligheid, sodat hy God sy Skepper 
reg kon ken, Hom van harte kon 
liefhê en saam met Hom in die ewige 
saligheid kon lewe om Hom te loof en 
te prys.
(    Ef    4: 24; 
     Kol  3: 9-10; 
2   Kor  3: 18) 

Ef   4: 24    en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God 
geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
Kol   3: 9-10     9    Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens 
met sy werke afgelê het      10   en julle jul met die nuwe mens 
beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy 
Skepper,
2   Kor  3: 18    En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n 
spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante 
verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur 
die Here wat die Gees is.
{Gaan na Vr 6}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

7  Vraag: Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan 
vandaan? 

Antwoord: 
Van die val en 
ongehoorsaamheid van 
ons eerste ouers, 
Adam en Eva, in die 
paradys 
(  Gen   3: 1-24; 
      Rom  5: 12  
   Rom   5: 18-19). 

Daar het ons natuur so 
verdorwe geraak dat 
ons almal in sonde 
ontvang en gebore 
word.
( Gen  5:3;
Ps   51: 5 (7); 

Ge  3: 1   Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God 
gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet 
van al die bome van die tuin nie?  
2   En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons 
eet,                      {Gaan na inhoudsopgawe}
3   maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God 
gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. 
4  Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; 
5  maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos 
God sal wees deur goed en kwaad te ken. 
6  Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir 
die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van 
sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. 
7  Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het 
vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.
 8  En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in 
die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die 
HERE God tussen die bome van die tuin.  
{Gaan na Vr 7}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
9  Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy? 
10  En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; 
daarom het ek my verberg. 
11  En Hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom 
waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie? 
12  En die mens antwoord: Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my 
van die boom gegee, en ek het geëet.
13  Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen?
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En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.
14  Toe sê die HERE God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek 
onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet 
jy eet al die dae van jou lewe. 
15  En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar 
saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.
16  Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou 
swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, 
en hy sal oor jou heers.
{Gaan na Vr 7}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
17  En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou 
en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie––vervloek is 
die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. 18  
Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet. 
19  In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, 
want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.
20  En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles 
wat lewe.
21  En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit 
aangetrek.
22  Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed 
en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die 
lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!
23  Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te 
bewerk waaruit hy geneem is. 
24  So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin 
van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die 
boom van die lewe te bewaak.
{  Gaan na Vr 7}                     {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom   5: 12   Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en 
deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat 
almal gesondig het
Rom   5: 18 -19     18   Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense 
tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle 
mense tot regverdigmaking van die lewe.   19   Want soos deur die 
ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur 
die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word.

Natuur het verdorwe geraak
Ge   5: 3   Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy ‘n seun verwek na sy 
gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.
Ps    51: 5  (51:7)   Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder 
my ontvang.
{Gaan na Vr 7}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

8 Vraag: Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets 
goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is? 

Antwoord: 
Ja, 
( Gen   8: 21; 6:5; 
  Job  14: 4; 
  Job  15: 14,
  Job  16: 35;
  Joh     3: 6; 
  Jes   53: 6)
behalwe as ons deur 
die Gees van God 
weergebore word.
(  Joh    3: 3,5; 
1  Kor 12: 3; 
2  Kor   3: 5)

Gen   8: 21   En die HERE het die lieflike geur geruik, en die HERE het in sy hart 
gesê: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die 
versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder nie meer al 
die lewende wesens tref soos Ek gedoen het nie.
Gen   6: 5   Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot 
was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,
Job   14: 4   Ag, kon maar ‘n reine voortkom uit ‘n onreine––nie een nie!
Job   15: 14    Wat is die mens, dat hy rein sou wees? En hy wat uit ‘n vrou gebore 
is, dat hy regverdig sou wees?
Job  15: 16   hoeveel minder die afskuwelike en ontaarde, die mens wat onreg drink 
soos water!                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Job  15: 35   Hulle is swanger van moeite en baar onheil; en hulle skoot bring 
bedrog voort.
Jes   53: 6   Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; 
maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
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Joh  3: 3   Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as 
iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Joh  3: 5 -6      5   Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie 
gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  
6   Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
1   Kor  12: 3   Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van 
God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here 
is nie, behalwe deur die Heilige Gees.
2   Kor  3: 5   Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink 
nie, maar ons bekwaamheid is uit God,
{Gaan na Vr 8}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 4 

9 Vraag: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet 
van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? 

Antwoord: 
Nee, 
(Ef   4: 24) 

want God het die mens so geskep 
dat hy dit kon doen.
(   Gen     3:  4,  
    Gen     3: 13; 
    Pred   7:  29;
    Joh     8:  44;
2   Kor  11:  3;
1   Tim    2: 13,14) 

Ef   4: 24   en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God 
geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

Ge  3:  4    Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;
Ge  3: 13   Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou 
gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het 
geëet.
Pred  7:  29   Kyk, net dit het ek uitgevind: dat God die mens reg 
gemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek.
Joh    8:  44    Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle 
vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en 
staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is 
nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n 
leuenaar is en die vader daarvan.
2   Kor  11:  3    Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy 
listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, 
vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.
1  Tim   2: 13 -14    13   Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva.       
14   En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het 
in oortreding gekom.                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Maar die mens het homself en sy 
hele nageslag as gevolg van die 
aanhitsing van die duiwel 
(Gen   3: 6; 
 Rom   5: 12) 
en deur moedswillige 
ongehoorsaamheid van hierdie 
gawes beroof. 

Ge   3:  6   Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en 
dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om 
verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan 
haar man by haar, en hy het geëet.
Rom  5: 12   Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld 
ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle 
mense deurgedring het, omdat almal gesondig het
{Gaan na Vr 9}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

10 Vraag: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval 
ongestraf laat bly? 

Antwoord: 
Nee, glad nie. 
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Inteendeel, sy toorn is verskriklik 
( Gen    2: 17; 
  Rom   5: 12) 
sowel oor die erfsonde as oor die 
sonde wat ons self doen. 

Ge   2: 17    maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, 
daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy 
sekerlik sterwe.
Rom   5: 12    Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld 
ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle 
mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.
{Gaan na Vr 10}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Hy wil dit in die tyd en in die 
ewigheid met ‘n regverdige 
oordeel straf.
( Eks     20:  5; 
  Eks     34: 7; 
  Ps         5:  5-6; 
  Ps       50: 21; 
  Nah      1: 2; 
  Rom     1: 18; 
  Ef          5: 6;
  Heb      9: 27 ) 

Ex  20: 5   Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; 
want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van 
die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde 
geslag van die wat My haat;
Ex   34: 7   wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat 
ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf 
laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die 
kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde 
geslag.
Ps   5- 6:  (5:6-7)     5   Die onsinniges sal voor u oë nie standhou nie; 
U haat al die werkers van ongeregtigheid.      6  (5:7)   U sal die 
leuensprekers laat omkom; van die man van bloed en bedrog het die 
HERE ‘n afsku.
Ps   50: 21    Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy dink Ek 
is net soos jy! Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel.
Nah  1: 2    ‘n Jaloerse God en ‘n wreker is die HERE, ‘n wreker is die 
HERE, en vol grimmigheid; ‘n wreker is die HERE vir sy teëstanders, 
en Hy behou die toorn teen sy vyande.

{Gaan na Vr 10}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom  1: 18   Want die toorn van God word van die hemel af 
geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die 
mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk,
Ef  5: 6    Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur 
kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid.
Heb  9: 27    En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe 
en daarna die oordeel,

Hy het immers gesê: Vervloek is 
elkeen wat nie stiptelik alles doen 
wat in die boek van die wet 
geskrywe staan nie.
( Deut  27: 26; 
  Gal      3: 10) 

Deut   27: 26   Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou 
om dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen.
Gal   3: 10   Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die 
vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles 
wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.
{Gaan na Vr 10}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

11 Vraag: Is God dan nie ook barmhartig nie? 
Antwoord: 
God is wel barmhartig, 
( Eks   34: 6,7; 
  Eks   20: 6)

maar Hy is ook regverdig.
(  Eks   20: 5; 
   Eks   23: 7; 
   Eks   34:  6-7; 
   Eks   20:  6;
   Ps       5:  5,6; 
   Ps       7:  9 (10);
   Nah    1:  2-3)

Ex   34: 6 -7      6   En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: 
HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van 
goedertierenheid en trou;       7   wat die goedertierenheid bewaar vir 
duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit 
ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan 
die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde 
geslag.
Ex  20:  6   en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My 
liefhet en my gebooie onderhou.    
               {Gaan na inhoudsopgawe}

Ex   20: 5   Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want 
Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders 
besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die 
wat My haat;
{Gaan na Vr 11}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Ex  23: 7   Hou jou ver van valse sake af. En moenie die onskuldige en die 
wat reg het, ombring nie, want Ek sal die skuldige nie regverdig verklaar 
nie.
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Ex  34: 7  wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat 
ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat 
bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en 
aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag.

Daarom eis sy geregtigheid 
dat die sonde wat teen die 
allerhoogste majesteit van 
God gedoen is, ook met die 
swaarste straf gestraf moet 
word - dit is met die ewige 
straf aan liggaam en siel. 

Ps   5:  5 -6 (5:6)   5   Die onsinniges sal voor u oë nie standhou nie; U haat 
al die werkers van ongeregtigheid.     6  (5:7)    U sal die leuensprekers laat 
omkom; van die man van bloed en bedrog het die HERE ‘n afsku.
Ps   7: 9  (7:10)   Laat tog die boosheid van die goddelose mense ‘n einde 
neem, maar bevestig U die regverdige, ja, U wat harte en niere toets, o 
regverdige God!                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Nah  1:  2-3       2   ‘n Jaloerse God en ‘n wreker is die HERE, ‘n wreker is 
die HERE, en vol grimmigheid; ‘n wreker is die HERE vir sy teëstanders, en 
Hy behou die toorn teen sy vyande.       3   Die HERE is lankmoedig, maar 
groot van krag; en nooit laat die HERE ongestraf bly nie. Sy weg is in 
warrelwind en in storm, en wolke is die stof van sy voete.
{Gaan na Vr 11}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Die Tweede Deel: Die verlossing van die mens 
(Sondag 5-31) 

Sondag 5 

12 Vraag: Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van 
God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons 
van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem 
word? 

Antwoord: 
God wil dat daar aan sy 
geregtigheid voldoen 
word.
(  Gen      2: 17; 
    Eks    23: 7; 
    Eseg  18:  4; 
   Matt      5:  26; 
2 Tess     1:  6; 
    Luk     16: 2)

Gen   2: 17   maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag 
jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.
Ex   20:  5   Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die 
HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die  
kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
Ex   23: 7   Hou jou ver van valse sake af. En moenie die onskuldige en die wat 
reg het, ombring nie, want Ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie.
Eseg  18:  4   Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van 
die seun––hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.
Matt   5: 26   Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die 
laaste oortjie betaal het nie.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
2  Tes  1: 6   aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, 
verdrukking te vergelde,
Luk  16:  2   En hy het hom geroep en vir hom gesê: Wat is dit wat ek van jou 
hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake; want jy sal nie meer bestuurder kan 
wees nie.

Daarom moet ons òf deur 
onsself òf deur ‘n ander 
ten volle betaal.
(Rom  8:  3 - 4)

Rom   8: 3- 4     3   Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit 
kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige 
vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,       
4   sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel 
nie, maar na die Gees.
{Gaan na Vr 12}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

13 Vraag: Kan ons deur onsself betaal? 
Antwoord: 
Nee, glad nie; 
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ons maak juis ons 
skuld elke dag nog 
groter.
(  Job      9: 2-3; 
   Job    15: 15-16; 
   Job      4: 18-19; 
   Ps    130: 3; 
   Matt     6: 12; 
   Matt   16: 26;
   Matt   18: 25;)

Job   9: 2 - 3      2   Waarlik, ek weet dat dit so is; en hoe kan ‘n mens regverdig wees 
by God?       3   As hy sou begeer om met Hom te twis, nie een uit duisend sal hy Hom 
kan antwoord nie.
Job   15: 15 -16      15    Kyk, in sy heiliges stel Hy geen vertroue nie; ja, die hemele is 
nie rein in sy oë nie;     16    hoeveel minder die afskuwelike en ontaarde, die mens 
wat onreg drink soos water!                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Job    4: 18-19     18   Kyk, in sy dienaars stel Hy geen vertroue nie, en by sy engele 
ontdek Hy dwaling.      19   Hoeveel meer by hulle wat kleihuise bewoon, van wie die 
grondslag in die stof is, wat fyngedruk word soos ‘n mot.
Ps  130: 3   As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal 
bestaan?
Mt    6: 12   en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
Matt  16: 26    Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel 
skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?
Mt   18: 25    En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet 
word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word.
Matt  18: 25    En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet 
word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word.
{Gaan na Vr 13}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

14 Vraag: Kan enige ander skepsel vir ons betaal? 
Antwoord: 
Nee, want 
eerstens wil God aan geen 
ander skepsel die skuld straf 
wat die mens gemaak het nie. 
(Gen      3: 17; 
 Eseg   18: 4; 
 Heb       2: 14-17)

Gen  3: 17   En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die 
stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het 
om nie te eet nie––vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy 
daarvan eet al die dae van jou lewe.       {Gaan na inhoudsopgawe}
Eseg  18: 4   Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die 
siel van die seun––hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.
Heb   2: 14 -1 7    14   Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig 
is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die 
dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het — dit is die duiwel —   
15  en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan 
slawerny onderworpe was.      16   Want waarlik, Hy bekommer Hom nie 
oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.  
17   Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy 
‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in 
betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.

Tweedens kan geen gewone 
skepsel die las van die ewige 
toorn van God teen die sonde 
dra en ander skepsels daarvan 
verlos nie.
( Nah       1: 6; 
  Ps     130: 3)

Nah  1: 6   Wie sal standhou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand 
wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur, 
en die rotse word stukkend geruk voor Hom.
Ps  130: 3   As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie 
sal bestaan?

{Gaan na Vr 14}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

15 Vraag: Hoe ‘n middelaar en verlosser moet ons dan soek? 
Antwoord: 
So een wat ‘n ware 
(   Jer    33: 16;
    Jes    53: 9;
1  Kor    15: 21;
2  Kor      5: 21) 

en regverdige 

Jer   33: 16    In dié dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon; en  
dit sal die naam daarvan wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.
Jes   53: 9    En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n 
ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen 
bedrog in sy mond gewees het nie.
1   Kor  15:  21   Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die 
opstanding van die dode ook deur ‘n mens.
2   Kor   5:  21   Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir  
ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
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( Heb    7: 16;
  Heb    7: 26) 

mens is, maar nogtans ook 
sterker as alle skepsels is, 
dit wil sê wat terselfdertyd 
ware God is.
(Jes    7: 14; 
 Jes      9: 5; 
 Jer     23: 5 - 6; 
  Luk   11:  22;
  Rom   9:  5 )

Heb   7 : 16   een wat dit geword het nie kragtens die wet van ‘n vleeslike 
gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe.
Heb   7: 26   Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, 
onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die 
hemele geword het;

{Gaan na Vr 15}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Jes  7:  14   Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die 
maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.
Jes  9: 6  (9:5)   Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; 
en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, 
Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors — 
Jer   23: 5-6      5   Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid 
‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig 
handel en reg en geregtigheid doen in die land.     6   In sy dae sal Juda 
verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem 
sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.
Luk   11:  22   Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, 
neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het, en deel sy buit 
uit.
Rom   9: 5   aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die 
vlees    Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid!
{Gaan na Vr 15}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 6 

16 Vraag: Waarom moet hy ‘n ware en regverdige mens wees? 
Antwoord: 
Omdat die geregtigheid van 
God eis dat die menslike 
natuur wat gesondig het, vir 
die sonde moet betaal.
(   Eseg    18: 4,20; 
    Rom         5: 12;  
    Rom         5: 15 ;
    Rom       5: 18; 
1  Kor        15: 21; 
    Heb         2: 14-16;
1  Petr         3: 18;
    Jes         53: 3-6;
    Jes         53: 10-11)

Eseg   18: 4   Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die 
siel van die seun––hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.
Eseg   18: 20   Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die 
ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die 
ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die 
regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal 
op hom wees.
Rom    5: 12   Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld 
ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense 
deurgedring het, omdat almal gesondig het
Rom    5: 15   Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe 
nie; want as deur die misdaad van die één baie gesterf het, veel meer het 
die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, 
Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword.
Rom   5: 18    Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense 
tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid 
vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe.
1  Kor  15: 21   Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die opstanding 
van die dode ook deur ‘n mens.
{Gaan na Vr 16}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Heb    2: 14 -16      14   Aangesien die kinders dan vlees en bloed 
deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy 
deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het – dit is die 
duiwel –     15   en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die 
dood aan slawerny onderworpe was.    16   Want waarlik, Hy bekommer 
Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer 
Hy Hom.
1   Petr   3: 18   Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die  
Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring — Hy wat wel 
gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;
Jes    53: 3-6       3   Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van 
smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat 
verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.       4   Nogtans het 
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Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; 
maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en 
verdruk was.      5   Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter 
wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die 
vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing 
gekom.      6    Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie 
pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom 
laat neerkom.
Jes   53: 10-11      10    Maar dit het die HERE behaag om Hom te 
verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied 
het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van 
die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.      11   Weens die 
moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy 
kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle 
skuld dra.
{Gaan na Vr 16}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Maar die mens wat self 
sondaar is, kan nie vir ander  
betaal nie.
(   Heb     7:  26-27; 
     Ps     49: 7-8; 
1   Pet      3: 18)

Heb   7: 26 -27      26   Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat 
heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as 
die hemele geword het;       27  wat nie elke dag nodig het, soos die 
hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié van 
die volk nie. Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer 
het.
Ps    49:  7- 8  (49:8-9)       7  (49:8)   Niemand  kan ooit ‘n broer loskoop 
nie; hy kan aan God sy losprys nie gee nie      8  (49:9)    ( want die losprys 
van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend),
1   Pet   3: 18    Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die 
Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring––Hy wat wel 
gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;
{Gaan na Vr 16}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

17 Vraag: Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? 
Antwoord: 
Om deur die krag van sy 
Godheid 
(Jes     9: 6;   
 Ps     63: 3) 

die las van die toorn van God
(Deut      4: 24; 
 Nah        1: 6; 
 Ps      130: 3) 

in sy mensheid te kon dra 
(Jes   53 : 4-5,11) 
en vir ons die geregtigheid en die 
lewe te kan verwerf en teruggee.
 (   Jes     53: 4-5;
     Jes      53: 11;
     Joh        1: 4;
     Joh       3: 16;
     Hand    2: 24;
     Hand   20: 28;
1   Petr       3: 18)

{Gaan na Vr 17}

Jes   9:  6  (9:5)   Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons 
gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: 
Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors — 
Jes   63: 3   Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand 
by My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my 
grimmigheid, sodat hulle lewensap op my klere gespat en Ek my hele 
gewaad bevlek het.
De   4: 24   Want die HERE jou God is ‘n verterende vuur, ‘n jaloerse 
God.
Nah  1: 6   Wie sal standhou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand 
wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos 
vuur, en die rotse word stukkend geruk voor Hom.
Ps  130: 3   As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, 
wie sal bestaan?
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Jes   53: 4-5     4   Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en 
óns smarte––dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat 
geplaag, deur God geslaan en verdruk was.      5    Maar Hy is ter wille 
van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy 
verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur 
sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Jes   53: 11   Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en 
versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie 
regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Joh   1: 4     In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.
Joh   3: 16    Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy 
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore 
mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Hand   2: 24   Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood 
ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou 
word.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
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 {Gaan na inhoudsopgawe} Hand   20: 28   Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die 
Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die 
gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.
1   Petr   3: 18   Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy 
die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring — Hy wat 
wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

18 Vraag: Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God 
en ware regverdige mens is?

Wie is hierdie Middelaar wat 
terselfdertyd ware God en 
(1  Joh   5:  20; 
     Rom  9:  5; 
     Rom  8:  3; 
     Gal    4:  4; 
     Jes    9:  6; 
     Jer   23:  6; 
     Mal    3: 1)

Ware God
1  Joh   5: 20   En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons 
verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, 
in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe.
Rom   9: 5    aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die 
vlees   Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid! Amen.
Rom   8: 3    Want God het   wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit 
kragteloos was deur die vlees   deur sy eie Seun in die gelykheid van die 
sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel 
in die vlees,                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Gal   4: 4   Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun 
uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,
Jes   9:  6  (9:5)    Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; 
en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, 
Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors––
Jer   23:  6   In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is 
sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS 
GEREGTIGHEID.
Mal   3: 1   Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal 
baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik 
die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê 
die HERE van die leërskare.
{Gaan na Vr 18}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

ware 
( Luk      1: 42;   
  Luk      2: 6-7; 
  Rom    1: 3;   
  Rom    9: 5; 
  Fil        2: 7; 
  Heb     2: 14,16,17;   
  Heb     4:15) 

regverdige mens is? 
(   Jes     53: 9,11; 
    Jer      23: 5; 
    Luk       1: 35; 
    Joh       8: 46; 
    Heb      4: 15; 
    Heb      7: 26; 
1  Pet       1: 19; 
1  Pet       2: 22;  

Ware Mens
Luk   1: 42   en het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Geseënd is jy 
onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot!
Luk   2: 6 -7        6    En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes 
baar;        7   en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in 
doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die 
herberg was nie.
Rom   1:  3   aangaande sy Seun wat gebore is na die vlees uit die geslag 
van Dawid
Rom   9:  5   aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die 
vlees   Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid! Amen.
{Gaan na Vr 18}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Fil    2:  7   maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg 
aan te neem en aan die mense gelyk geword;
Heb   2: 14-17      14   Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig 
is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die 
dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het––dit is die duiwel––     
15    en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan 
slawerny onderworpe was.     16   Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor 
die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.     
17    Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy 
‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in 
betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.
Heb   4: 15    Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede 
medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, 
maar sonder sonde.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Regverdige Mens
Jes   53:  9    En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n 
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1  Pet       3: 18) 

{Gaan na Antwoord van Vr 18}

ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen 
bedrog in sy mond gewees het nie.
Jes  53: 11   Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en 
versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig 
maak; en Hy sal hulle skuld dra.
{Terug na Vr 18}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Jer   23 :5    Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n 
regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig 
handel en reg en geregtigheid doen in die land.
Luk  1: 35    En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor 
jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal 
die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.
Joh   8:  46    Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die waarheid 
spreek, waarom glo julle My nie?
Heb   4: 15   Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede 
medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, 
maar sonder sonde.
Heb   7: 26   Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, 
onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die 
hemele geword het;
1  Pet  1: 19    maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam 
sonder gebrek en vlekkeloos,
1  Pet  2:  22    Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen 
bedrog gevind is nie;
1  Pet  3: 18   Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die 
Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring––Hy wat wel 
gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;
{Gaan na Vr 18}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Antwoord: 
Ons Here Jesus Christus,
(1    Tim    2:  5; 
       Matt   1:  23; 
 1    Tim    3: 16; 
       Luk     2: 11; 
       Heb    2: 9) 

wat God vir ons tot wysheid, 
geregtigheid, heiligmaking en 
volkome verlossing gegee het.
(1 Kor  1: 30)

1  Tim  2: 5   Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die 
mense, die mens Christus Jesus,
Mt   1: 23    Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle 
sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.
1   Tim   3: 16    En, onteenseglik, die verborgenheid van die 
godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in 
die Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is 
geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid.
Luk   2: 11   dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die 
Saligmaker wat Christus, die Here, is.
Heb   2: 9   maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ‘n kort tydjie 
minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met 
heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir 
elkeen die dood sou smaak.

1   Kor  1:  30   Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons 
geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en 
verlossing.
{Gaan na Vr 18}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

19 Vraag: Waaruit weet jy dit? 
Antwoord: 
Uit die heilige evangelie, wat 
God self aanvanklik in die 
paradys bekend gemaak het
 ( Gen 3:15)

Ge   3: 15    En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen 
jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die 
hakskeen byt.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Daarna het Hy dit deur die  
heilige aartsvaders en
(Gen     22: 18;  
 Ge       12: 3;  

Ge   22: 18    En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën 
word, omdat jy na my stem geluister het.
Ge   12: 3    En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat 
jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.
Ge   49: 10 -11      10   Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die 
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 Gen     49: 10-11)
 

profete 
(Jes     53: 1-12; 
Jes        42: 1-  6  ;    
Jes      43: 25; 
Jes      49:  5, 6, 22, 23; 
Jer      23: 5-6;  
Jer      31: 32-33; 
Jer      32: 39-41;
Mig       7: 18-20  ;    
Hand  10: 43;  
Hand   3: 22-24; 
Rom    1: 2; 
Heb     1: 1)

laat verkondig en deur die offers 
en ander seremonies van die wet 
laat uitbeeld. 
( Joh     5: 46  ;  
  Kol      2: 7; 
  Heb   10: 1, 7)

Eindelik het Hy dit deur sy 
eniggebore Seun vervul. 
(Jer   23:  6 ;
 Jer   31: 32(
 Rom 10: 4;
 Gal     4: 4;  
 Had    3: 24; 
 Kol     2: 17)  

veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die 
volke gehoorsaam wees.     11   Hy maak sy jong esel vas aan die 
wingerdstok en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok; Hy was sy  
kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed.
{Terug na Vr 19}                           {Gaan na inhoudsopgawe}
Jes  53: 1-12     1   Wie het geglo wat aan ons verkondig is?  En aan wie 
is die arm van die HERE geopenbaar?      2   Hy tog het soos ‘n loot voor 
sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen 
gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen 
voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.     3   Hy was verag en deur die 
mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos 
een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie 
geag nie.     4   Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns 
smarte––dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, 
deur God geslaan en verdruk was.
{Terug na Vr 19}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
5    Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons 
ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, 
was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.      6  
Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; 
maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat 
neerkom.       7    Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy 
het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei 
word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders––ja, Hy het sy mond 
nie oopgemaak nie.        8    Uit die druk en uit die strafgerig is Hy 
weggeneem; en onder sy tydgenote––wie het daaroor gedink dat Hy 
afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding 
van my volk was die plaag op Hom.
{Terug na Vr 19}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
9     En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was 
Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in 
sy mond gewees het nie.     10   Maar dit het die HERE behaag om Hom 
te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer 
aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die 
welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.      11  
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; 
deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en 
Hy sal hulle skuld dra.      12    Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die 
grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort 
het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die 
sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.
{Terug na Vr 19}                           {Gaan na inhoudsopgawe}
Jes   42: 1-6       1   Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my 
Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom 
gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring.     2   Hy sal nie skreeu of 
uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie.     3   Die geknakte riet sal 
Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal 
Hy die reg uitbring.     4   Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy 
die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer.      5   
So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, 
die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die 
aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel:       6  
Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat u hand en 
behoed U en gee U as ‘n verbond van die volk, as ‘n lig van die nasies,
Jes   43: 25    Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en 
aan jou sondes dink Ek nie.
Jes   49: 5 -6      5   En nou sê die HERE wat My van die moederskoot af 
geformeer het om sy Kneg te wees, om Jakob na Hom terug te bring en 
dat Israel by Hom versamel mag word––en Ek word geëer in die oë van 
die HERE, en my God is my sterkte––       6   Hy het gesê: Dit is te gering 
dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te 
bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n lig van die nasies, 
om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.
{Terug na Vr 19}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Jes   49:  22-23     22   So sê die Here HERE: Kyk, Ek sal my hand ophef 
na die nasies en my banier opsteek na die volke; dan sal hulle jou seuns 
aan die boesem bring, en jou dogters sal op die skouer gedra word;      
23     en konings sal jou oppassers wees, hulle vorstinne jou 
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pleegmoeders; hulle sal voor jou neerbuig met die aangesig na die 
aarde toe en die stof van jou voete lek; en jy sal weet dat Ek die HERE 
is, dat hulle nie beskaamd staan wat My verwag nie.
Jer   23:  5 -6     5  Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir 
Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en 
verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.     6   In sy 
dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam 
waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.
{Terug na Vr 19}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Jer  31:  32 -33       32   nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders 
gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit 
Egipteland uit te lei nie––my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék 
gebieder oor hulle was, spreek die HERE.     33   Maar dit is die verbond 
wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek 
gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir 
hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
Jer  32: 39 -41      39    En Ek sal hulle een hart en een weg gee om My 
altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná hulle.      40    En Ek 
sal ‘n ewige verbond met hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend 
om aan hulle goed te doen nie; en Ek sal my vrees in hulle hart gee, 
sodat hulle van My nie afwyk nie.      41   En Ek sal My oor hulle verheug 
om aan hulle goed te doen; en Ek sal hulle duursaam in hierdie land 
plant, met my hele hart en met my hele siel.
{Terug na Vr 19}                           {Gaan na inhoudsopgawe}
Miga  7: 18 -20      18   Wie is ‘n God soos U, wat die ongeregtigheid 
vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel 
verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het ‘n welbehae in 
goedertierenheid.     19   Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons 
ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die 
see werp.      20    U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid aan 
Abraham, wat U aan ons vaders met ‘n eed beloof het sedert die dae 
van die voortyd.
Hand   3:  22 -24     22  Want Moses het tot die vaders gespreek: Die 
Here julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broeders net soos 
ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek. 
23    En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk 
uitgeroei word.      24   En ook al die profete van Samuel af en die wat 
gevolg het, almal wat gespreek het, het ook hierdie dae aangekondig.
Hand  10:  43   Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in 
Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang.
Rom   1: 2  wat Hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige Skrifte,
{Terug na Vr 19}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Heb   1:  1   Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd 
gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae 
tot ons gespreek deur die Seun
Joh   5:  46   Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het 
van My geskrywe.
Kol   2: 7   gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos 
julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.
Heb  10: 1   Want die wet, wat ‘n skaduwee het van die toekomstige 
weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde 
offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot 
volmaaktheid lei nie.
Heb  10: 7   Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom––in die boekrol is dit van My 
geskrywe––om u wil te doen, o God.
{Terug na Vr 19}                           {Gaan na inhoudsopgawe}
Jer  23:  6   In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is  
sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS 
GEREGTIGHEID.
Jer   31: 32   nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op 
dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei 
nie — my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle  
was, spreek die HERE.
Rom  10:  4   Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir 
elkeen wat glo.
Gal   4: 4-5     4   Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy 
Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,     5    om die 
wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders 
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kan ontvang.
Gal   3:  24   Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons 
geregverdig kan word uit die geloof.
Kol   2: 17   wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die 
liggaam behoort aan Christus.
{Terug na Vr 19}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 7 

20 Vraag: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos 
hulle deur Adam verlore gegaan het? 

Antwoord: 
Nee,
( Jer     31: 33 ;  
  Jer     32: 39 -40;
  Matt    7: 14; 
  Mat   22: 14)

maar slegs dié wat deur ‘n 
ware geloof in Hom ingelyf 
word en al sy weldade 
aanneem.
( Ps       2: 12; 
 Jes     53: 11; 
 Mark  16: 16; 
 Joh      1: 12;   
 Joh      3: 16, 18, 36; 
 Rom    3: 22; 
 Rom  11: 17;
 Rom  11:19- 20;  
 Heb     4: 2 - 3;  
 Heb     5:  9;  
 Heb   10: 39;  
 Heb   11: 6)

Jer   31: 33    Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van 
Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en 
skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My 
‘n volk wees.
Jer   32: 39 -40       39    En Ek sal hulle een hart en een weg gee om My 
altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná hulle.       40    En Ek sal 
‘n ewige verbond met hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om 
aan hulle goed te doen nie; en Ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat 
hulle van My nie afwyk nie.
Mt    7:  14   Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en 
daar is min wat dit vind.
Mt    22: 14   Want baie is geroep, maar min uitverkies.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Ps  2: 12   Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg 
vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by 
Hom skuil!
Jes   53:  11   Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en 
versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig 
maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Mark  16: 16   Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat 
nie glo nie, sal veroordeel word.
Joh  1: 12   Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag 
gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
Joh  3: 16   Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore 
Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, 
maar die ewige lewe kan hê.
Joh   3: 18   Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie 
glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die 
eniggebore Seun van God nie.
Joh   3: 36   Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die 
Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God 
bly op hom.                   {Gaan na inhoudsopgawe}

{Terug na Vr 20}                           {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom    3:  22   die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus 
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Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;
Rom   11:  17   En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat ‘n 
wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel  
en die vettigheid van die olyfboom,
Rom  11:  19-20     19   Jy sal dan sê: Die takke is afgebreek, sodat ek 
ingeënt kon word.       20    Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy 
staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees.
Heb   4: 2 - 3     2     Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos 
aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, 
omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie.      3    Want 
ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het Ek in my 
toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie––alhoewel sy werke van 
die grondlegging van die wêreld af volbring is.
Heb   5: 9    en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam 
is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword
Heb   10:  39    Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar 
geloof tot behoud van die lewe.
Heb   11:  6    En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want 
hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom 
soek.
{Terug na Vr 20}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

21 Vraag: Wat is ‘n ware geloof? 
Antwoord: 
‘n Ware geloof is nie alleen  
(Jer    32: 41;
 Miga  7: 18-19)

Jer   32:  41    En Ek sal My oor hulle verheug om aan hulle goed te doen; 
en Ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my 
hele siel.
Miga  7: 18-19     18   Wie is ‘n God soos U, wat die ongeregtigheid 
vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel 
verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het ‘n 
welbehae in goedertierenheid.    19   Hy sal Hom weer oor ons 
ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die  
dieptes van die see werp.

‘n vasstaande kennis 
waardeur ek alles wat God in 
sy Woord aan ons geopenbaar 
het
(Jak   2: 19);

Jak   2: 19   Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en 
hulle sidder.

{Terug na Vr 21}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
vir waar aanvaar nie, 
maar ook ‘n vaste vertroue
(   Matt   16: 17;
     Rom   1: 16;
     Rom   3: 24-25;
     Rom    4: 16-21;  
     Rom    5: 1;
     Rom  10: 10; 
2   Kor     4: 13;
    Gal      2: 16;
    Ef         3: 12; 
    Heb      4: 16; 
    Heb    11: 1; 
    Heb    11: 7-10;
    Jak       1: 6) 

Matt   16: 17   Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-
Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my 
Vader wat in die hemele is.
Rom   1: 16   Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, 
want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die 
Jood en ook vir die Griek.
Rom   3:  24-25        24   en hulle word deur sy genade sonder verdienste 
geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.       25   Hom het 
God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy 
geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat 
tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God
Rom   4: 16 -21    16    Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens 
genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag; nie 
alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van 
Abraham is, die vader van ons almal     17   soos geskrywe is: Ek het jou ‘n  
vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God in wie hy geglo 
het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof  
hulle bestaan.    18   Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou 
word van baie volke volgens wat gesê was: So sal jou nageslag wees.    19 
En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent honderd 
jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die 
verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie.    20   En hy het nie 
deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk 
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wat die Heilige Gees
(   Matt   16: 17; 
    Joh      6:  29; 
    Hand 16: 14
    Rom    3:  24-25;
2  Kor      4: 13; 
    Gal      5: 22; 
    Ef        2: 7-9; 
    Fil       1: 19;)

deur die geloof en het aan God die eer gegee    21  en was ten volle oortuig 
dat Hy ook die mag het om te doen wat Hy beloof het.
{Terug na Vr 21}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom   5: 1   Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by 
God deur onse Here Jesus Christus;
Rom  10:10   want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond 
bely ons tot redding.
Rom  10: 17    Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die 
woord van God.
2  Kor  4: 13    En omdat ons dieselfde Gees van die geloof het––soos 
geskrywe is: Ek het geglo, daarom het ek gespreek––glo ons ook, daarom 
spreek ons ook.
Gal   2: 16    terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die 
werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs 
ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die 
geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke 
van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.
Ef   2: 7 - 9        7   sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die 
uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus 
Jesus.      8   Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit 
julleself nie: dit is die gawe van God;      9    nie uit die werke nie, sodat 
niemand mag roem nie.
Ef   3: 12   in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue 
deur die geloof in Hom.
Fil   1: 19    Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van 
die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek,
{Terug na Vr 21}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Heb   4: 16    Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade 
gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte 
tyd gehelp te word.
Heb   11: 1   Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 
‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
Heb   11: 7 -10       7    Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike 
waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met 
eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, 
waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die 
geregtigheid wat volgens die geloof is.      8   Deur die geloof het Abraham, 
toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis 
sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.      
9    Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van 
belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die 
mede-erfgename van dieselfde belofte.      10    Want hy het die stad 
verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is.
Jak  1:  6    Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy 
wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en 
voortgesweep word.
{Terug na Vr 21}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Matt 16: 17   Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar–
Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my 
Vader wat in die hemele is.
Joh   6: 29   Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat 
julle in Hom glo wat Hy gestuur het.
Hand  16: 14   En ‘n vrou met die naam van Lídia, ‘n purperverkoopster van 
die stad Thiatíre, ‘n godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar 
hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is.
Rom   3:  24-25      24   en hulle word deur sy genade sonder 
verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. 
25   Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die 
geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes 
ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die 
verdraagsaamheid van God                   {Gaan na 
inhoudsopgawe}
2   Kor  4: 13    En omdat ons dieselfde Gees van die geloof het––soos 
geskrywe is: Ek het geglo, daarom het ek gespreek––glo ons ook, daarom 
spreek ons ook.
Gal   5:  22   Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, 
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deur die evangelie in my hart 
werk,
(  Hand 10: 44;  
   Hand  16: 14
   Rom    1: 16-17;  
   Rom  10: 17; 
1  Kor     1: 21 )

 

naamlik dat God nie net aan 
ander nie, maar ook aan my 
uit loutere genade, slegs op 
grond van die verdienste van 
Christus, 
(Luk  1: 77-78;
Rom  3: 24;  
Rom   5: 19;
Ef       2: 8;) 

vergewing van sondes, ewige 
geregtigheid en saligheid 
geskenk het.
(Rom 1:16-17; 
Gal    2:16;
Gal    3:11; 
Heb  10:10;
Heb  10:38 )

lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, 
selfbeheersing.
Ef   2: 7-9     7   sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende 
rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.    8  
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit  
is die gawe van God;     9   nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem 
nie.
Fil   1: 19   Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van 
die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek,
{Terug na Vr 21}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Hand  10:  44    En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, 
het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het.
Hand   16: 14    En ‘n vrou met die naam van Lídia, ‘n purperverkoopster 
van die stad Thiatíre, ‘n godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar 
hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is.
Rom   1: 16 -17      16    Want ek skaam my nie oor die evangelie van 
Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, 
eerste vir die Jood en ook vir die Griek.    17   Want die geregtigheid van 
God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar 
die regverdige sal uit die geloof lewe.
Rom  10: 17   Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die 
woord van God.
1   Kor  1: 21   Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die 
wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid 
van die prediking die wat glo, te red;
{Terug na Vr 21}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Luk    1:  77-78     77   om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die 
vergifnis van hulle sondes,     78   deur die innige barmhartigheid van onse 
God waarmee die opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het,
Rom    3:  24    en hulle word deur sy genade sonder verdienste 
geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
Rom    5: 19    Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens 
baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die 
Één baie tot regverdiges gestel word.
Ef    2: 8   Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit 
julleself nie: dit is die gawe van God;
{Terug na Vr 21}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Rom   1: 16-17    16    Want ek skaam my nie oor die evangelie van 
Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, 
eerste vir die Jood en ook vir die Griek.      17   Want die geregtigheid van 
God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar 
die regverdige sal uit die geloof lewe.
Gal   2: 16   terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die 
werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs 
ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die 
geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke 
van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.
Gal   3: 11    En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is 
duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.
Heb   10: 10    Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die 
liggaam van Jesus Christus, net een maal.
Heb   10: 38   Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom 
onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.
{Terug na Vr 21}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

22 Vraag: Wat moet ‘n Christen glo? 
Antwoord: 
Alles wat in die evangelie aan Miga   7:  20    U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid aan 
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ons beloof word 
(  Miga    7:  20;
   Joh     20: 31; 
   Matt    28: 19; 
   Mark     1: 15) 
en wat die artikels van ons 
algemene en ongetwyfelde 
Christelike geloof ons in 
hoofsaak leer. 

Abraham, wat U aan ons vaders met ‘n eed beloof het sedert die dae van 
die voortyd.
Joh    20:  31   maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die 
Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy 
Naam.
Mt    28: 19   Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop 
hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer 
hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
Mark   1: 15   en gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby 
gekom; bekeer julle en glo die evangelie.
{Terug na Vr 2  2  }                             {Gaan na inhoudsopgawe}

23 Vraag: Hoe lui die artikels? 
Antwoord: 

(1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
(2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 
(3) wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; 
(4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter 

helle neergedaal het; 
(5) wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 
(6) wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige 

Vader, 
(7) van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. 
(8) Ek glo in die Heilige Gees. 
(9) Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die 

heiliges; 
(10) die vergewing van sondes; 
(11) die opstanding van die vlees 
(12) en ‘n ewige lewe. 

{Terug na Vr 2  3  }                             {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 8 

24 Vraag: Hoe word hierdie artikels ingedeel? 
Antwoord: In drie dele: 
die eerste handel oor God die Vader en ons skepping; 
die tweede oor God die Seun en ons verlossing; 
die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. 
                   {Gaan na inhoudsopgawe}

25 Vraag: As daar net een God is, waarom praat jy dan van 
drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees?

Terwyl daar maar tog net een, 
enige Goddelike Wese is, 
waarom praat jy van drie, 
naamlik die Vader, Seun en 
Heilige Gees? 
(   Deut    6: 4; 
    Jes    44: 6;  

Deut   6:  4    Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.
Jes   44:  6    So sê die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, die 
HERE van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten 
My is daar geen God nie.
Jes    45:  5    Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar 
geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,
1   Kor  8: 4    Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet 
ons dat ‘n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is 
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    Jes    45: 5; 
1  Kor      8: 4;
1  Kor      8: 6;
     Ef       4: 6 )

nie, behalwe Een.
1   Kor  8: 6    tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, 
en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur 
Hom.
Ef   4: 6   een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in 
julle almal is.
{Terug na Vr 2  5  }                     {Gaan na inhoudsopgawe}

Antwoord: 
Omdat God Hom so in sy 
Woord geopenbaar het 
(  Gen      1: 2, 3; 
    Ps      33: 6; 
    Ps   110: 1;
    Jes      6: 1,3; 
    Jes    48: 16; 
    Jes    61: 1; 
    Matt     3: 16-17;  
    Matt   28: 19; 
    Luk      4: 18; 
    Joh   14: 26;  
    Joh   15: 26; 
2  Kor   13: 14 (13); 
    Gal     4:  6; 
    Ef       2:  18; 
    Tit      3:  5 - 6;
1  Joh    5:  7 ) 
dat hierdie drie onderskeie 
Persone die enige, ware en 
ewige God is. 

Gen  1: 2 -3      2    En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op 
die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.      3    
En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.
Ps   33:  6   Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur 
die Gees van sy mond hulle hele leër.
Ps    110: 1   Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, 
totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.
Jes   6:1    In die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien sit 
op ‘n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.
Jes    6: 3    En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, 
heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid 
vol!
Jes   48: 16    Kom julle nader na My, hoor dit: Ek het van die begin af nie 
in die geheim gespreek nie; van die tyd af dat dit gebeur, is Ek daar! En 
nou het die Here HERE my met sy Gees gestuur.
Jes   61: 1   Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My 
gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My 
gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n 
vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;
Mat   3: 16 -17     16   En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die 
water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die 
Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom.    17   En daar kom ‘n 
stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae 
het.
{Terug na Vr 25}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Mat   28: 19   Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop 
hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer 
hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
Luk   4: 18   Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om 
die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat 
verbryseld van hart is, te genees;
Joh  14: 26   maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in 
my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan 
alles wat Ek vir julle gesê het.
Joh  15: 26   Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die 
Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader 
uitgaan, sal Hy van My getuig.
2   Kor  13: 14 (13)   Die genade van die Here Jesus Christus en die 
liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met 
julle almal! Amen.
{Terug na Vr 25}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Gal   4: 6   En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun 
in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!
Ef   2: 18   want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees 
tot die Vader.
Tit   3: 5-6         5   nie op grond van die werke van geregtigheid wat 
ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered 
deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die 
Heilige Gees       6    wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus 
Christus, ons Verlosser; 
1  Joh   5: 7   Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, 
die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; 
{Terug na Vr 25}                           {Gaan na inhoudsopgawe}
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God die Vader en ons skepping (Sondag 9-10) 

Sondag 9 

26 Vraag: Wat glo jy as jy sê: Ek glo in God die Vader, die 
Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? 

Antwoord: 
Ek glo dat die ewige Vader 
van ons Here Jesus 
Christus  wat die hemel en 
aarde met alles wat daarin 
is, uit niks geskep het en
( Gen        1: 1 
   Eks      20: 11; 
   Job      33:  4,
   Job      38, 
   Job      39; 
   Ps       33: 6; 
   Jes      45: 7
   Hand     4: 24; 
   Hand   14: 15)

Gen  1: 1   In die begin het God die hemel en die aarde geskape.
Ex    20: 11   Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die 
see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die 
HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.
Job    33: 4   Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige 
maak my lewend.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Job   38  en 39   Hele hoofstukke, waarin  die Here vir Job vertel oor Sy 
skeppinge.
Ps   33: 6     Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die 
Gees van sy mond hulle hele leër.
Jes   45: 7    wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die 
onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.
Hand   4:  24   En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef 
en gesê: Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat 
daarin is, gemaak het,
Hand   14: 15    en gesê: Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net 
sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie 
nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en 
die see en alles wat daarin is, gemaak het.
{Terug na Vr 26}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

deur sy ewige raad en 
voorsienigheid nog 
onderhou en  regeer 
( Heb     1: 3; 
  Ps    104: 27-30;  
  Ps    115: 3; 
  Matt   10:  29; 
  Ef         1: 11), 

Ps   104:  27 -30        27   Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee op 
die regte tyd.      28    U gee dit aan hulle, hulle tel dit op; U maak u hand oop, 
hulle word versadig met die goeie.       29    U verberg u aangesig, hulle word 
verskrik; U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hul stof.       30   
U stuur u Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die aarde 
nuut.
Ps   115:  3   terwyl onse God tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom 
behaag.
Matt  10: 29   Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van 
hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.
Ef   1: 11   in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore 
daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk 
volgens die raad van sy wil.
Heb  1: 3   Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy 
wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die 
reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die 
Majesteit in die hoogte,
{Terug na Vr 26}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

ter wille van sy Seun 
Christus my God en Vader 
is. 
( Joh     1: 12; 
  Rom   8: 15; 
  Gal     4:  5-7; 
  Ef       1:  5) 
Op Hom vertrou ek so dat 
ek nie daaraan twyfel dat 

Joh  1: 12   Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee 
om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
Rom   8: 15   Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees 
nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons 
roep: Abba, Vader!
Gal   4:  5-7       5   om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die 
aanneming tot kinders kan ontvang.       6    En omdat julle kinders is, het God 
die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!     7   
Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook 
erfgenaam van God deur Christus.
Ef   1:  5    deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan 
te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,
{Terug na Vr 26}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
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Hy my, met alles wat vir 
liggaam en siel nodig is, sal 
versorg nie 
(Ps    55:  23; 
 Matt   6:  25-26; 
 Luk  12:  22). 

Ps  55: 23   (55:24)   Maar U, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van 
vernietiging; manne van bloed en bedrog sal hulle dae nie tot op die helfte bring 
nie; maar ék vertrou op U.
Mt    6: 25 -26       25    Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe––wat 
julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam––wat julle sal aantrek nie. 
Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?       26   Kyk 
na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie 
bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie 
meer werd as hulle nie?
Lu   12:  22    En Hy het aan sy dissipels gesê: Daarom sê Ek vir julle: Moenie 
julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet, of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek 
nie.
{Terug na Vr 26}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Hy sal ook al die kwaad 
wat Hy in hierdie 
jammerdal oor my beskik, 
tot my beswil verander 
(Rom  8: 28), 

omdat Hy dit as ‘n 
almagtige God kan 
(Jes    64: 4;
 Jes    46: 6;
 Rom  10: 12;
 Luk    12: 12;
 Rom    8: 23) 

en ook as ‘n getroue Vader 
wil doen 
(Matt   6: 25-34; 
 Matt   7: 9-11). 

Rom  8:  28   En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, 
vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Jes    64: 4   en tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal 
Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.
Jes    46:  6    En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede 
soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons 
ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.
Rom   10: 12   Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde 
Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.
Luk   12:  22    En Hy het aan sy dissipels gesê: Daarom sê Ek vir julle: Moenie 
julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet, of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek 
nie.
Rom   8: 23  En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die 
Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, 
naamlik die verlossing van ons liggaam.
{Terug na Vr 26}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Matt  6:  25—34      25   Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul 
lewe — wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam — wat julle sal  
aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?  
26    Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle 
bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle 
nie baie meer werd as hulle nie?      27    Wie tog onder julle kan, deur hom te 
kwel, een el by sy lengte voeg?      28    En wat kwel julle jul oor klere? Let op 
die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie;      29    
en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een 
van hulle nie.      30    As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en 
môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowi-
ges?      31    Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal 
ons drink, of wat sal ons aantrek nie?      32    Want na al hierdie dinge soek die 
heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.33  
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge 
sal vir julle bygevoeg word.     34   Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal 
hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.
Mt    7:  9 -11      9    Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom 
brood vra, aan hom ‘n klip sal gee;     10    en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang 
sal gee?     11    As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders 
te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan 
die wat Hom bid!
{Terug na Vr 26}                           {Gaan na inhoudsopgawe}
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Sondag 10 

27 Vraag: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? 
Antwoord: 

Die almagtige en oral 
teenwoordige krag 
(Hand  17:  25-28; 
 Jer      23:  23-24; 
 Jes     29:  15-16; 
 Eseg    8:  12), 

Hand  17:  25 -28        25   Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof 
Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles 
gee.        26    En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom 
gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en 
die grense van hulle woonplek vasgestel het,        27   sodat hulle die Here 
kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van 
elkeen van ons nie;         28   want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, 
soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.
Jer    23:   23-24         23     Is Ek ‘n God van naby, spreek die HERE, en nie 
‘n God van ver nie?         24   Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek 
dat Ek hom nie sien nie? spreek die HERE. Vervul Ek nie die hemel en die 
aarde nie? spreek die HERE.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Jes   29:  15-16      15   Wee hulle wat planne diep verberg vir die HERE, wie  
se werk in duisternis plaasvind; en hulle sê: Wie sien ons en wie ken ons?     
16    o Julle verkeerdheid! Of moet die pottebakker beskou word as klei, dat 
die maaksel van sy maker kan sê: Hy het my nie gemaak nie, en die 
vormsel van sy vormer kan sê: Hy het geen verstand nie?
Eseg    8:  12    Toe sê Hy vir my: Het jy gesien, mensekind, wat die oudstes 
van die huis van Israel in die duisternis doen, elkeen in sy kamers met 
beeldwerk? Want hulle dink: Die HERE sien ons nie; die HERE het die land 
verlaat.
{Terug na Vr 27}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

waardeur Hy hemel en 
aarde en al die skepsels 
asof met sy hand nog 
onderhou en so regeer
 (Heb 1:3) 

dat lower en gras, reën en 
droogte,
(Jer       5: 24; 
Hand   14: 17)

vrugbare en onvrugbare 
jare, voedsel en drank, 
gesondheid en siekte,
(Joh   9: 3) 

rykdom en armoede en 
alles.
 (Spr  22: 2)  

Heb   1: 3    Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van 
sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur 
Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die 
regterhand van die Majesteit in die hoogte,

Jer   5:  24    en hulle het nie in hul hart gesê nie: Laat ons tog die HERE 
onse God vrees, wat reën gee, vroeë reëns en laat reëns op hulle tyd, wat 
vir ons die vasgestelde weke van die oes in stand hou.
Hand   14: 17   al het Hy Homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, 
van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel 
en vrolikheid te vervul.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Joh   9: 3   Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; 
maar die werke van God moet in hom openbaar word.

Spr  22: 2   Rykes en armes ontmoet mekaar, die HERE het hulle almal 
gemaak
{Terug na Vr 27}.                   {Gaan na inhoudsopgawe}

ons nie per toeval nie, maar 
uit sy Vaderhand toekom .
(Spr    16:  33;
Matt   10:  20; 
Matt   10:  29;). 

Spr  16:  33   In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan 
kom van die HERE.
Matt  10: 20   want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle 
Vader wat in julle spreek.
Matt  10:  29   Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een 
van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.
{Terug na Vr 27}.                           {Gaan na inhoudsopgawe}
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28 Vraag: Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep 
het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? 

Antwoord: 
Dat ons in alle teëspoed 
geduldig 
(Ps     39:  9-10 (10-11); 
 Job      1: 21-22;
 Rom    5: 3; 
 Jak      1: 3) 

en in voorspoed dankbaar 
kan wees.
 (   Deut    8: 10;
1   Tess    5: 18;)  

Ps   39:  9-10  (10-11)      10    Ek is stom, ek sal my mond nie oopmaak nie; 
want U het dit gedoen.      11    Neem u plaag van my weg; ek vergaan 
vanweë die bestryding van u hand.
Job   1:  21-22       21    en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, 
en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het 
geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!        22   By dit alles het Job 
nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie,
Rom     5: 3    En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, 
omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk,
Jak    1: 3    omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof 
lydsaamheid bewerk.
Deut   8: 10    en jy sal eet en versadig word en die HERE jou God loof oor 
die goeie land wat Hy jou gegee het.
1  Tess    5: 18   Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in 
Christus Jesus oor julle.
{Terug na Vr 28}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Verder dat ons ook vir die 
toekoms ‘n vaste vertroue in 
ons getroue God en Vader 
( Ps    55: 22 (23); 
  Rom   5: 4) 
kan stel dat geen skepsel 
ons van sy liefde sal skei 
nie 
(Rom   8: 38-39), 

aangesien alle skepsels só 
in sy hand is dat hulle 
sonder sy wil nie kan roer of 
beweeg nie 
(Job         1: 12;   
 Job         2: 6; 
 Spr       21: 1; 
 Hand   17: 25;
 Hand   17: 28 ). 

Ps    55:  22  (55:23)    Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; 
Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.
Rom   5: 4   en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop;

Rom   8:  38-39       38   Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of en-
gele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge       39     
of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde 
van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.
{Terug na Vr 28}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Job  1: 12    Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in 
jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het 
weggegaan van die aangesig van die HERE.
Job   2: 6    En die HERE sê aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net 
sy lewe.
Spr   21: 1   Die koning se hart is in die hand van die HERE soos 
waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.
Hand   17:  25    Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets 
behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.
Hand   17:  28    want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos 
sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.
{Terug na Vr 28}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

God die Seun en ons verlossing (Sondag 11-19) 

Sondag 11 

29 Vraag: Waarom word die Seun van God genoem: Jesus, wat 
Verlosser beteken? 

Antwoord: 
Omdat Hy ons van al ons 
sondes verlos en
(Matt   1:  21; 
  Heb   7:  24-25)

Matt  1: 21   en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is 
Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.
Heb   7:  24-25       24    maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit ‘n 
priesterskap wat nie op ander oorgaan nie.      25    Daarom kan Hy ook 
volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir 
hulle in te tree.                   {Gaan na inhoudsopgawe}

by niemand anders enige Jes    43: 11   Ek, Ek is die HERE, en daar is geen Heiland buiten My nie.
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saligheid te soek of te kry is 
nie 
(  Jes    43: 11; 
   Hand   4: 12; 
   Joh    15: 4-5; 
1 Tim     2: 5; 
1 Joh     5: 11). 

Hand   4: 12    En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook 
geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur 
ons gered moet word nie.
Joh  15: 4 -5      4   Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug 
kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle 
in My nie bly nie .    5    Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek 
in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.
1  Tim   2: 5   Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die 
mense, die mens Christus Jesus,
1  Joh   5: 11   En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, 
en dié lewe is in sy Seun.
{Terug na Vr 2  9  }                             {Gaan na inhoudsopgawe}

30 Vraag: Glo dié mense wat hulle saligheid en heil by die 
heiliges, by hulleself of iewers anders soek, ook in die 
enigste Verlosser, Jesus? 

Antwoord: 
Nee, maar hulle verloën 
met die daad die enigste 
Verlosser as Heiland, 
Jesus, alhoewel hulle met 
die mond in Hom roem
(1 Kor  1: 13,
1 Kor   1: 30, 31; 
   Gal   5: 4)

1  Kor  1: 13   Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is 
julle in die naam van Paulus gedoop?
1  Kor  1: 30 -31     30   Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons 
geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.   
31    Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem.
Gal   5: 4  Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van 
Christus; julle het van die genade verval.

{Terug na Vr   30  }                             {Gaan na inhoudsopgawe}

Slegs een van twee dinge is 
immers moontlik: 
òf Jesus is nie ‘n volkome 
Verlosser nie, 
òf dié wat hierdie Verlosser 
met ‘n ware geloof 
aanneem, het in Hom alles 
wat vir hulle saligheid nodig 
is 
(  Jes       9: 6; 
   Joh      1: 16 ; 
    Kol      1: 19-20;   
    Kol      2: 10; 
    Heb   12: 2
1  Joh      1: 7). 

Jes   9: 6  (9:5)    Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; 
en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, 
Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors––
Joh  1 : 16    En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.
Kol  1 :  19-20    19    Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse 
volheid sou woon      20    en dat Hy deur Hom alles met Homself sou 
versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis––ek sê deur 
Hom––die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.
Kol  2: 10   en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid 
en mag;
Heb  12: 2   die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die 
geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die 
skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.
1  Joh  1: 7   Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons 
gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig 
ons van alle sonde.

{  Terug na Vr   30  }                             {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 12 

31 Vraag: Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, 
genoem? 

Antwoord: 
Omdat Hy deur God die Ps  45: 8  (45:9)   Al u klere is mirre en alewee en kassie; uit ivoorpaleise 
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Vader bestem en aangestel 
en met die Heilige Gees 
gesalf is 
(Ps   45: 8; 
Jes   61: 1; 
Luk    4: 18;
Heb   1:  9)

maak snarespel U bly.
Jes   61: 1   Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My 
gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My 
gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n 
vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;
Luk  4: 18    Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om 
die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat 
verbryseld van hart is, te genees;
Heb  1: 9   U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom 
het, o God, u God U gesalf met vreugde–olie bo u metgeselle;
{Terug na Vr 31}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Tot ons hoogste Profeet en 
Leraar 
(Deut 18:15; 
Jes     55: 4;
Hand   3: 22;  
Hand   7: 37), 

wat aan ons die verborge 
raad en wil van God 
aangaande ons verlossing 
ten volle bekend gemaak 
het 
(Joh 1: 18;  
Joh 15: 15); 

Deut  18: 15   ‘n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die 
HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister–
Jes   55:  4   Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie van die volke gemaak, tot ‘n vors 
en ‘n gebieder van die nasies.
Hand   3:  22   Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here julle God 
sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet 
julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek.
Hand   7: 37   Dit is dié Moses wat aan die kinders van Israel gesê het: Die 
Here julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broers net soos ek is; 
na Hom moet julle luister.

Joh  1 : 18   Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in 
die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.
Joh  15: 15   Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg 
nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek 
alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.
{Terug na Vr 31}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

tot ons enigste Hoëpriester,
 (Ps 110: 4) 

wat ons met die enige offer 
van sy liggaam verlos het 
(Heb    9: 12;
Heb    10: 12, 14; 
Heb     12: 14,
Heb     12: 28)

en met sy voorbidding 
gedurigdeur by die Vader vir 
ons intree; 
(   Rom    5: 9-10;
    Rom    8: 34; 
    Heb     9: 24; 
1  Joh      2: 1) 

Ps   110: 4   Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is 
priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.

Heb   9: 12   ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy 
eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing te-
weeggebring.
Heb   9: 14   hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur 
die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van 
dooie werke om die lewende God te dien.
Heb   9: 28   so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die son-
des van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan 
die wat Hom verwag tot saligheid.
Heb   10: 12   maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring 
het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
Heb   10: 14   Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig 
word.
{Terug na Vr 31}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Rom  5:  9-10      9  Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy 
bloed, deur Hom gered word van die toorn.    10   Want as ons, terwyl ons 
nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer 
sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is.
Rom   8: 34   Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, 
meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat 
ook vir ons intree.
Heb   9: 24    Want Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom met hande ge-
maak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die 
aangesig van God vir ons te verskyn;
1  Joh   2: 1   My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet 
sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, 
Jesus Christus, die Regverdige.
{Terug na Vr 31}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

tot ons ewige Koning, wat 
ons met sy Woord en Gees 
regeer en ons by die 
verlossing wat verwerf is, 
beskerm en bewaar 

Ps   2:  6   Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.
Sag   9:  9   Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van 
Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; 
nederig en Hy ry op ‘n esel––op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.
Matt  21 : 5   Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe, 
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( Ps        2:  6; 
  Sag      9:  9; 
  Matt    21:  5;
  Matt    28: 18; 
  Luk       1:  33; 
  Joh     10:  28;
  Op      12: 10-11). 
  

sagmoedig, en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul van ‘n pakdier.
Matt   28: 18    En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: 
Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.
Luk  1: 33   en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, 
en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.
Joh  10: 28   En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan 
tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.
Op  12: 10 -11     10   Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die 
heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en 
die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is 
neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.      11    En 
hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van 
hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.
{Terug na Vr 31}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

32 Vraag: Waarom word jy ‘n Christen genoem (Hand 11:26)? 
Antwoord: 

Omdat ek deur die geloof ‘n 
lid van Christus is 
( Hand  11: 26;
1  Kor     6: 15) 

en daardeur deel aan sy 
salwing het 
(   Hand  2: 17;
1  Joh     2: 27) 

sodat ek sy Naam kan bely
 (Matt  10: 32; 
Mark     8: 38;
Rom    10: 10)

myself as ‘n lewende 
dankoffer aan Hom kan 
toewy 
(Rom  12: 1; 
1  Pet   2:  5, 9; 
    Op    1: 6;   
    Op    5: 8,10) 

en in hierdie lewe met ‘n 
vrye gewete teen die sonde 
en die duiwel kan stry
 (Rom   6: 12-13; 
  Gal     5: 16-17; 
  Ef       6: 11; 

Hand  11:  26   En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader 
en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë 
vir die eerste keer Christene genoem.
1   Kor   6: 15   Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal 
ek dan die lede van Christus neem en dit lede van ‘n hoer maak? Nee, 
stellig nie!
Hand   2: 17   En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort 
op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge 
sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.
1  Joh  2: 27   En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en 
julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing 
julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié 
julle geleer het, so moet julle in Hom bly.
Mt  10: 32   Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook 
bely voor my Vader wat in die hemele is.
Mark   8: 38   Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie 
owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom 
ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige 
engele.
Rom  10: 10   want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond 
bely ons tot redding.
{Terug na Vr 32}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom  12: 1   Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, 
dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer 
dit is julle redelike godsdiens.
1  Pet  2: 5   en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike 
huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God 
welgevallig is deur Jesus Christus.
1  Pet  2: 9   Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n 
heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van 
Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,
Op  1:  6   en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan 
Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.
Op   5:  8   en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 
vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue 
skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is
Op   5: 10   en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons 
sal as konings op die aarde heers.
{Terug na Vr 32}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom   6: 12 -13     12  Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers 
dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.     13   En moenie 
julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid 
nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode 
lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens 
van God.
Gal   5: 16-17   16   Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit 
die begeerlikheid van die vlees volbring nie     17   want die vlees begeer 
teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, 
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1  Tim  1: 18-19;
1  Pet   2: 11) 

en hierna met Christus in 
ewigheid oor alle skepsels 
kan regeer
(Matt     24:  34; 
 Matt    25:  34;
2  Tim    2: 12). 

sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.
Ef   6: 11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan 
bly teen die liste van die duiwel.
1  Tim 1: 18 -19     18   Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind 
Timótheüs, ooreenkomstig die profesieë wat vroeër aangaande jou 
uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry    19   en aan die 
geloof en ‘n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en 
aan die geloof skipbreuk gely,
1   Pet   2: 11   Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge 
om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel;
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Mt   24: 34  Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie 
verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Mt   25: 34   Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, 
julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van 
die grondlegging van die wêreld af.
2   Tim    2: 12    As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verlo-
ën, sal Hy ons ook verloën.

{Terug na Vr 32}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 13 

33 Vraag: Waarom word Christus die eniggebore Seun van God 
genoem terwyl ons tog ook kinders van God is? 

Antwoord: 
Omdat alleen Christus die 
ewige natuurlike Seun van 
God is 
(Joh    1: 1-3;;
Joh     1: 14; 
Joh     1 :18;
Joh      3: 16; 
Rom    8: 32
Heb     1: 1-3; 
1  Joh  4: 9 ), 

Joh  1 :1 - 3     1   In die begin was die Woord, en die Woord was by God, 
en die Woord was God.     2   Hy was in die begin by God.     3   Alle dinge 
het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ont-
staan het nie.
Joh  1: 14   En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon––en 
ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene 
wat van die Vader kom––vol van genade en waarheid.
Joh  1 :18   Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in 
die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.
Joh  3: 16   Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore 
Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, 
maar die ewige lewe kan hê.
Rom   8: 32  Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir 
ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles gena-
diglik skenk nie?
{Terug na Vr 3  3  }                     {Gaan na inhoudsopgawe}
Heb  1 :1-3     1   Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd ge-
spreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot 
ons gespreek deur die Seun     2   wat Hy as erfgenaam van alles aangestel 
het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.     3   Hy, wat die afskynsel is 
van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die 
woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes be-
werk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
1  Joh   4: 9   Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy 
eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.

Joh  1 : 12   Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag 
gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
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terwyl ons om sy ontwil uit 
genade tot kinders van God 
aangeneem is 
(Joh   1: 12; 
Rom   8: 16;
Gal     4:  6; 
Ef       1:  5-6). 

Rom   8: 15-17    15   Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om 
weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot 
kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!    16   Die Gees self getuig saam 
met ons gees dat ons kinders van God is;    17   en as ons kinders is, dan 
ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as 
ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan 
word.
Gal   4: 6   En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle 
harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!
Ef  1 : 5-6      5   deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir 
Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,    6  
tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in 
die Geliefde.
{Terug na Vr 3  3  }                             {Gaan na inhoudsopgawe}

34 Vraag: Waarom noem jy Hom ons Here? 
Antwoord: 

Omdat Hy ons na liggaam 
en siel van die sondes
en uit alle heerskappy van 
die duiwel 
nie met goud of silwer nie 
maar met sy kosbare bloed 
tot sy eiendom verlos en 
vrygekoop het
 (  Joh    20: 28;
1  Kor      6:  20; 
1  Kor      7:  23; 
1  Tim     2:  6; 
1  Pet      1: 18-19;   
1  Pet      2: 9)

Joh    20:  28   En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!
1  Kor  6:  20   Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle 
liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
1  Kor  7: 23    Julle is duur gekoop; moenie slawe van mense word nie.
1  Tim   2:  6   wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die 
getuienis op die regte tyd,
1  Pet  1: 18 -19     18   omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, 
silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die 
vaders oorgelewer is nie,     19   maar deur die kosbare bloed van Christus, 
soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,
1   Pet  2: 9   Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n 
heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van 
Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

{Terug na Vr 34}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 14 

35 Vraag: Wat beteken: wat ontvang is van die Heilige Gees, 
gebore is uit die maagd Maria? 

Antwoord: 
Dat die ewige Seun van 
God, wat ware en ewige 
God is en bly 
(Joh      1: 1; 
Joh     17: 3; 
 Rom    1:  3-4; 
 Rom    9:  5;
 Kol      1:  15; 
1  Joh   5: 20), 

die ware menslike natuur 
uit die vlees en bloed van 
die maagd Maria 

Joh  1: 1  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die 
Woord was God.
Joh  17: 3   En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige 
God, en Jesus Christus wat U gestuur het.
Rom   1: 3 -4    3   aangaande sy Seun wat gebore is na die vlees uit die 
geslag van Dawid     4   en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is 
as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, 
onse Here,
Rom   9: 5   aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die 
vlees   Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid! Amen.
Kol  1: 15    Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van 
die hele skepping;                   {Gaan na inhoudsopgawe}
1  Joh   5: 20   En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons 
verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, 
in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe.

Ga   4: 4   Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uit-
gestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,
Lu  1: 31   En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom 
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(Gal    4: 4; 
Luk     1: 31;
Luk     1: 42-43) 

deur die werking van die 
Heilige Gees aangeneem 
het 
(Matt 1: 18;
Matt   1: 20; 
Luk    1: 35;
Joh    1: 14 ). 

So is Hy tegelykertyd die 
ware nakomeling van 
Dawid 
(    Ps     132: 11; 
2   Sam      7: 12; 
     Luk       1: 32;
     Hand    2: 30;
     Rom     1: 3), 

in alles aan sy broers gelyk 
(Fil      2: 7; 
 Heb    2: 14;
 Heb    2: 17)  

behalwe die sonde 
(Heb   4: 15). 

Jesus noem.
Lu  1:  42 -43     42   en het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Geseënd 
is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot!     43   En wat 
het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom?
{Terug na Vr 35}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Mat  1  18   Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder 
Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger 
bevind uit die Heilige Gees.
Mat  1: 20   Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n en-
gel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees 
nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar ver-
wek is, is uit die Heilige Gees;
Lu   1:  35   En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor 
jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal 
die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word
Joh  1: 14    En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en 
ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene 
wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.
{Terug na Vr 35}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Ps  132: 11   Die HERE het aan Dawid gesweer in waarheid (Hy sal 
daarvan nie terugkom nie): Van die vrug van jou liggaam sal Ek laat sit op 
jou troon.
2   Sam  7: 12   As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal Ek 
jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy 
koningskap bevestig.
Luk   1: 32    Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem 
word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,
Hand   2: 30    Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir hom 
met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees 
betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit,
Rom  1: 3    aangaande sy Seun wat gebore is na die vlees uit die geslag 
van Dawid.
{Terug na Vr 35}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Fil   2: 7   maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan 
te neem en aan die mense gelyk geword;
Heb   2: 14   Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy 
dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom 
tot niet kon maak wat mag oor die dood het––dit is die duiwel––
Heb   2: 17   Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, 
sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat 
in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.

Heb   4: 15   Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede 
medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, 
maar sonder sonde.

{Terug na Vr 35}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

36 Vraag: Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en 
geboorte van Christus? 

Antwoord: 
Dat Hy ons Middelaar is 
(Heb    2: 17;
 Heb    7:  26-27), 

Heb   2: 17    Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, 
sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in 
betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.
Heb   7: 26 -27     26   Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat hei-
lig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die 
hemele geword het;     27  wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, 
om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié van die volk nie. Want 
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en met sy onskuld en 
volkome heiligheid my 
sonde waarin ek ontvang 
en gebore is, voor God 
bedek.
(    Ps     32: 1;
     Jes   53: 11; 
     Rom   8: 3-4; 
1   Kor     1: 30-31; 
1   Pet     1: 18-19;  
1   Pet     3: 18;)

dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het.

Ps   32: 1   ‘n Psalm van Dawid; ‘n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se 
oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.
Jes   53: 11   Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en 
versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig 
maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Rom   8: 3 -4     3   Want God het   wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit 
kragteloos was deur die vlees   deur sy eie Seun in die gelykheid van die 
sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in 
die vlees,      4   sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na 
die vlees wandel nie, maar na die Gees.
1  Kor 1: 30-31     30  Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons 
geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.  
31   Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem.
1   Pet 1: 18 -19     18   omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, 
silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders 
oorgelewer is nie,    19   maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 
‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,
1  Pet  3: 18    Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die 
Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring––Hy wat wel 
gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;
{Terug na Vr 36}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 15 

37 Vraag: Wat verstaan jy onder die woordjie: gely? 
Antwoord: 

Dat Christus na liggaam en 
siel tydens sy hele lewe op 
aarde, maar veral aan die 
einde daarvan, die toorn 
van God teen die sonde 
van die hele menslike 
geslag gedra het.
(Jes     53: 4; 
1  Tim   2: 6;
1  Pet   2: 24;  
1  Pet   3: 18)

Jes   53:  4  Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns 
smarte––dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, 
deur God geslaan en verdruk was.
1  Tim  2:  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis 
op die regte tyd,
1  Pet  2: 24  wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, 
sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se 
wonde julle genees is.
1  Pet  3: 18   Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die 
Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring––Hy wat wel 
gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

{Terug na Vr 3  7  }                             {Gaan na inhoudsopgawe}

So het Hy met sy lyding as 
die enigste 
versoeningsoffer 
(Jes   53: 10;
 Jes   53: 12;
  Rom   3: 25; 
1  Kor   5: 7;
  Ef        5: 2; 
  Heb     9: 28; 
  Heb   10: 14) 
1  Joh    2:  2;
1  Joh   4: 10)

Jes   53:10   Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het 
Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n 
nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal 
deur sy hand voorspoedig wees.
Jes   53:12   Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met 
magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en 
saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra 
en vir die oortreders gebid het.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom   3: 25   Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die 
geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat 
bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God.
1  Kor  5: 7    Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan 
wees––soos julle inderdaad ongesuurd is––want ook ons paaslam is vir ons 
geslag, naamlik Christus.
Ef   5:2   en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir 
ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.
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ons liggaam en siel van die 
ewige verdoemenis verlos 
en
(Gal   3: 13; 
 Kol    1: 13; 
 Heb   9: 12; 
1  Pet 1: 18-19)

Heb   9: 28   so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die 
sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn 
aan die wat Hom verwag tot saligheid.
Heb  10: 14   Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig 
word.
1  Joh   2: 2   En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n 
nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
1  Joh   4: 10   Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar 
dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons 
sondes.
{Terug na Vr 37}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Gal  3: 13   Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir 
ons ‘n vloek te word–want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n 
hout hang–
Kol 1: 13   Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en 
oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,
Heb  9: 12   ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy 
eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing 
teweeggebring.
1  Pet  1: 18-19     18   omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, 
silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die 
vaders oorgelewer is nie,    19   maar deur die kosbare bloed van Christus, 
soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,
{Terug na Vr 37}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

vir ons die genade van 
God, die geregtigheid en 
die ewige lewe verwerf 
(  Joh     3: 16;   
   Joh     6:  51; 
    Rom  3: 25; 
2   Kor   5: 21; 
   Heb    9: 15;  
   Heb   10:19). 

Joh   3: 16   Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore 
Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, 
maar die ewige lewe kan hê.
Joh  6: 51   Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As 
iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat 
Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.
Rom  3: 25   Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die 
geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat 
bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God
2  Kor  5: 21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir 
ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
Heb  9: 15   En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, 
terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge 
onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige 
erfenis kan ontvang.
Heb  10: 19   Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die 
heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus
{Terug na Vr 37}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

38 Vraag: Waarom het Hy onder die regter Pontius Pilatus 
gely? 

Antwoord: 
Sodat Hy onskuldig deur 
die wêreldlike regter 
veroordeel sou word en 
(Matt  27: 24; 
 Luk    23: 14-15; 
 Joh    18: 38; 
 Joh    19: 4;
 Hand  4: 27-28)

Mt  27: 24   En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder ‘n 
oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en 
gesê: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man; julle kan 
toesien!
Lu  23: 14 -15      14   Julle het hierdie man na my gebring as een wat die 
volk afvallig maak. En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek inge-
stel en in hierdie man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle Hom 
beskuldig nie;      15   ja, ook Herodes nie, want ek het julle na hom gestuur; 
en daar is deur Hom niks gedoen wat die dood verdien nie.
Joh  18: 38  Pilatus sê vir Hom: Wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, 
gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle: Ek vind geen skuld in Hom nie.
Joh  19: 4  Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle: Kyk, ek bring 
Hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in Hom geen skuld 
vind nie.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Hand   4:  27-28      27   Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam 
met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat 
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U gesalf het,     28  om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het  
om plaas te vind.
{Terug na Vr 38}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

ons daardeur sou bevry 
van die streng oordeel van 
God wat oor ons moes kom
 (  Ps    69: 4  (69:5); 
   Jes   53: 4-5; 
2  Kor    5: 21; 
   Gal     3: 13)

Ps   69:4  (69:5)    Die wat my sonder oorsaak haat, is meer as die hare van 
my hoof; die wat klaar staan om my te vernietig, wat sonder grond my 
vyande is, is magtig; wat ek nie geroof het nie, moet ek dan teruggee.
Jes  53: 4 - 5     4  Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns 
smarte––dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, 
deur God geslaan en verdruk was.     5  Maar Hy is ter wille van ons 
oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die 
straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het 
daar vir ons genesing gekom.
2   Kor 5: 21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir 
ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
Gal  3: 13   Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir 
ons ‘n vloek te word––want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n 
hout hang–
{Terug na Vr 38}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

. 

39 Vraag: Sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en 
nie op ‘n ander manier gesterf het nie? 

Antwoord: 
Ja, want daardeur is ek 
seker dat Hy die 
vervloeking wat op my 
gerus het, op Hom 
geneem het
 (Gal  3: 13), 

omdat die kruisdood deur 
God vervloek is 
(Deut  21: 23). 

Gal  3: 13   Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir 
ons ‘n vloek te word––want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n 
hout hang–

Deut  21: 23   dan mag sy lyk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet 
hom sekerlik dié dag nog begrawe; want een wat opgehang is, is deur God 
vervloek. En jy mag jou land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee, 
nie verontreinig nie.
{Terug na Vr 39}                           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 16 

40 Vraag: Waarom was dit noodsaaklik dat Christus Hom tot in 
die dood toe verneder het? 

Antwoord: 
Weens die geregtigheid en 
waarheid van God
 (Gen   2: 17) 
kon nie anders as deur die 
dood van die Seun van 
God vir ons sondes betaal 
word nie 
(Rom   8:  3-4; 
 Heb    2:  9;
 Heb    2:  14-15). 

Ge   2: 17   maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan 
mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Rom   8: 3 -4     3   Want God het   wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit 
kragteloos was deur die vlees   deur sy eie Seun in die gelykheid van die 
sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel 
in die vlees,     4   sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie 
na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Heb   2: 9    maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ‘n kort tydjie minder 
as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en 
eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou 
smaak.
Heb   2: 14-15     14   Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, 
het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die 
dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het––dit is die duiwel––
   15   en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan 
slawerny onderworpe was.
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{Terug na Vr   40  }                             {Gaan na inhoudsopgawe}

41 Vraag: Waarom is Hy begrawe? 
Antwoord: 

Om daarmee die 
versekering te gee dat Hy 
werklik gesterf het.
(Matt    27:  59-60; 
 Luk     23:  52-53; 
 Joh     19:  38-42;
 Hand  13:  29)

Matt   27: 59 -60     59   En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon 
linne toegedraai     60   en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots 
uitgekap het; en nadat hy ‘n groot steen teen die opening van die graf gerol 
het, het hy weggegaan.
Luk   23: 52-53      52    Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus 
gevra       53    en dit afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelê in ‘n 
graf  wat uit ‘n rots gekap was, waar nog nooit iemand in gelê het nie.

                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Joh  19: 38-42      38   En ná hierdie dinge het Josef van Arimathéa, wat ‘n 
dissipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir 
Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem.     39   En Pilatus 
het dit toegelaat. Hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. 
En Nikodémus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook 
gekom met ‘n mengsel van mirre en alewee van omtrent honderd pond 
gewig.     40   En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke 
toegedraai saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is om 
te begrawe.     41   En daar was op die plek waar Hy gekruisig is, ‘n tuin, en 
in die tuin ‘n nuwe graf waar nog nooit iemand in neergelê was nie.     42    
Daar het hulle Jesus toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode, 
omdat die graf naby was. 

Hand  13: 29    En toe hulle alles volbring het wat oor Hom geskrywe is, het 
hulle Hom van die kruishout afgehaal en in ‘n graf neergelê.

{Terug na Vr   41  }                             {Gaan na inhoudsopgawe}

42 Vraag: As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet 
ons ook nog sterwe? 

Antwoord: 
Ons dood is nie ‘n betaling 
vir ons sondes nie 
(Ps       49: 7;
 Mark     8: 37), 

maar slegs ‘n afsterwe van 
die sondes en ‘n deurgang 
tot die ewige lewe.
(Joh    5: 24; 
 Rom  7: 24;
 Fil     1: 23;). 

Ps   49:7  (49:8)    Niemand kan ooit ‘n broer loskoop nie; hy kan aan God sy 
losprys nie gee nie
Mark    8: 37   Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?

Joh  5: 24   Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom 
glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, 
maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
Rom  7: 24   Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van 
hierdie dood?
Fil  1: 23   Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om heen 
te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;

{Terug na Vr   42  }              {Gaan na inhoudsopgawe}

43 Vraag: Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en 
dood van Christus aan die kruis? 

Antwoord: 
Deur sy krag word ons ou mens 
saam met Hom gekruisig, gedood 

Rom  6: 6  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig 
is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons 
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en begrawe.
 (Rom  6: 6). 

nie meer die sonde sou dien nie.

Gevolglik kan ons sondige 
begeertes nie meer oor ons heers 
nie, 
(Rom  6: 6-8,
 Rom  6: 11-12
 Kol     2: 12) 

maar kan ons onsself as ‘n 
dankoffer aan Hom toewy 
(Rom 12: 1). 

Rom   6: 6-8      6   aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam 
gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou 
word en ons nie meer die sonde sou dien nie.     7   Want hy wat 
gesterf het, is geregverdig van die sonde.     8   As ons dan saam 
met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal 
lewe,
Rom  6: 11-12     11   So moet julle ook reken dat julle wel vir die 
sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. 
12   Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle 
aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.
Kol   2:12   omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, 
waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van 
God wat Hom uit die dode opgewek het.

Rom  12: 1   Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van 
God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God 
welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

{Terug na Vr   43  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

44 Vraag: Waarom volg daar: wat ter helle neergedaal het? 

Antwoord: 
Sodat ek in my swaarste 
aanvegtinge verseker kan 
wees en myself volkome 
kan vertroos dat my Here 
Jesus Christus my van die 
hel se benoudheid en pyn 
verlos het 
(Jes   53: 5). 

Jes   53: 5   Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van 
ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, 
was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Hierdie verlossing het Hy 
bewerk deur sy 
onuitspreeklike angs, 
smarte en verskrikking 
( Ps    18:  5-6;   
  Ps  116:  3; 
 Jes    53:  10 ;
 Matt  26:  38;   
 Matt  27:  46; 
 Heb    5:  7) 

wat Hy ook aan sy siel deur 
sy hele lewe, maar veral 
aan die kruis gely het.
(Jes   53:  5 ) 

Ps  18: 5 -6      5   (18:6)   Bande van die doderyk was rondom my; strikke 
van die dood het my teëgekom.    6  (18:7)   Toe ek benoud was, het ek die 
HERE aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp;  Hy het my stem 
uit sy paleis gehoor, en my hulpgeroep voor sy aangesig het in sy ore ge-
kom.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Ps   116:  3    Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk 
het my getref; ek het benoudheid en kommer gevind.
Jes   53: 10    Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het 
Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n 
nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal 
deur sy hand voorspoedig wees.
Mt    26:  38   Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly 
hier en waak saam met My.
Mt    27:  46   en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem ge-
roep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het 
U My verlaat?
Heb   5: 7   Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk 
geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook 
verhoor is uit die angs––

Jes   53:  5   Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van 
ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, 
was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

{Terug na Vr   44  }             {Gaan na inhoudsopgawe}
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Sondag 17 

45 Vraag: Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? 
Antwoord: 

Eerstens het Hy deur sy 
opstanding die dood oorwin 
sodat Hy ons die 
geregtigheid wat Hy deur sy 
dood verwerf het, deelagtig 
kon maak 
(   Rom  4: 25; 
1  Kor  15: 16;
1  Pet     1: 3 ). 

Rom   4:  25   wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter 
wille van ons regverdigmaking.
1   Kor  15: 16   Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook 
nie opgewek nie;
1  Pet 1: 3   Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat 
na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n 
lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,

{Terug na Vr 45}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Tweedens word ons nou 
ook deur sy krag tot ‘n nuwe 
lewe opgewek.
(Rom   6: 4; 
 Ef        2:  5 - 6;
 Kol       3: 1;
 Kol      3: 3;
 Kol      3: 5). 

Rom   6:  4   Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, 
sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die 
Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.
Ef   2: 5 - 6        5   ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak 
saam met Christus––uit genade is julle gered––     6   en saam opgewek en 
saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,
Kol   3: 1   As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo 
waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
Kol   3:  3    Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus 
verborge in God.
Kol  3:  5   Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, 
onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is,

Derdens is die opstanding 
van Christus vir ons ‘n 
betroubare waarborg van 
ons salige opstanding.
(   Rom   8: 11;
1  Kor   15: 12;
1  Kor    15: 20-21). 

Rom  8: 11   En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode 
opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode 
opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees 
wat in julle woon.
1   Kor  15: 12   As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek 
is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is 
nie?
1   Kor  15:  20 -21     20   Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het 
die eersteling geword van die wat ontslaap het.     21   Want aangesien die 
dood deur ‘n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n mens.

{Terug na Vr 45}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 18 

46 Vraag: Wat verstaan jy onder: wat opgevaar het na die 
hemel? 

Antwoord: 
Christus is voor die oë van 
sy dissipels van die aarde 
af na die hemel opgeneem 
en
 (Matt.  26: 64;
  Mark   16: 19; 
  Luk      24: 51;
 Hand    1: 9) 

Matt.  26: 64  Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u 
almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die 
regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die 
hemel.
Mark   16: 19   Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem 
in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God.
Luk   24: 51   En terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle geskei en is in die 
hemel opgeneem.
Hand  1: 9   En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; 
en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.
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{Terug na Vr   46  }  

Hy is vir ons daar ten goede 
( Rom 8:  34; 
  Ef     4: 10 ;
  Kol    3: 1;
  Heb   4: 14; 
 Heb   7:  25 ;  
  Heb   9: 24;
   

totdat Hy terugkom om reg 
te spreek oor die lewendes 
en die wat alreeds gesterf 
het. 
(Matt   24: 30;
Hand    1: 11 ). 

Rom  8: 34   Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, 
meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat 
ook vir ons intree.
Ef   4: 10    Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het 
bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring.
Kol   3: 1   As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge 
daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
Heb  4: 14   Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele 
deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis 
vashou.
Heb  7: 25    Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot 
God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.
Heb   9: 24   Want Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom met hande 
gemaak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor 
die aangesig van God vir ons te verskyn;

Matt   24: 30   En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel 
verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van 
die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en 
heerlikheid.
Hand   1: 11  wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die 
hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so 
kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

{  Terug na Vr   46  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

47 Vraag: Is Christus dan nie by ons tot die einde van die 
wêreld soos Hy ons beloof het nie (Matt 28:20)? 

Antwoord: 
Christus is ware mens en 
ware God. Wat sy menslike 
natuur betref, is Hy nie 
meer op aarde nie,
(Matt    26: 11; 
Matt     28: 20;
Joh       16: 28;  
Joh       17: 11; 
Hand      3: 21;
Heb        8: 4)

maar wat sy Godheid, 
majesteit, genade en Gees 
betref, gaan Hy nooit meer 
van ons af weg nie. 
(Matt    28 :20
Joh      14: 17-19;
Joh      16: 13;
Ef          4: 8;
Ef         4: 12 ). 

Matt   26:11   Want die armes het julle altyd by julle, maar My het julle nie 
altyd nie.
Matt   28: 20    En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van 
die wêreld. Amen.
Joh  16: 28   Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer 
verlaat Ek die wêreld en gaan na my Vader.
Joh  17:11   En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; 
en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee 
het, sodat hulle een kan wees net soos Ons.
Hand   3: 21   Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die 
wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur 
die mond van al sy heilige profete.
Heb   8: 4   Want as Hy op aarde was, sou Hy selfs geen priester wees nie, 
omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer,
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Mt   28: 20   En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die 
wêreld. Amen.
Joh  14: 17-19     17   die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ont-
vang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, 
omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.    18   Ek sal julle nie as wese ag-
terlaat nie; Ek kom weer na julle toe.    19   Nog ‘n klein tydjie, en die wêreld 
sien My nie meer nie; maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.
Joh  16: 13   Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal 
Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, 
maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle 
verkondig.
Ef  4: 8    Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy 
die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee.
Ef   4: 12   om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbou-
ing van die liggaam van Christus,
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{Terug na Vr 47}           {Gaan na inhoudsopgawe}

48 Vraag: Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is 
nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar 
geskei nie? 

Antwoord: 
Nee, glad nie. Die Godheid 
kan immers deur niks 
ingeperk word nie en is orals 
teenwoordig 
(Jer       23: 24; 
 Hand     7: 49). 

Hieruit moet volg dat die 
Godheid wel buite sy 
aangenome mensheid 
( Matt   28: 6;
  Joh      3: 13;  
  Joh    11: 15; 
  Kol       2: 9 ) 
is, maar tog ook daarin is en 
persoonlik daarmee verenig 
bly. 

Jer  23: 24   Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat Ek hom nie 
sien nie? spreek die HERE. Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie? 
spreek die HERE.
Hand  7: 49   Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my 
voete. Watter soort huis sal julle vir My bou, sê die Here, of hoedanig is 
die plek van my rus?

Matt   28:  6   Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. 
Kom kyk na die plek waar die Here gelê het;
Joh  3: 13   En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit 
die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die 
hemel is.
Joh  11: 15   En Ek is bly om julle ontwil dat Ek nie daar was nie, sodat 
julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan.
Kol   2:  9   Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;

{Terug na Vr   48  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

49 Vraag: Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? 
Antwoord: 

Eerstens dat Hy in die 
hemel ons Voorspraak by 
die Vader is 
(  Rom 8: 34;
1 Joh   2: 1). 

Rom   8 : 34   Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, 
meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat 
ook vir ons intree.
1 Joh   2: 1   My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet 
sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, 
Jesus Christus, die Regverdige.

Tweedens dat ons ons 
menslike natuur in die 
hemel as ‘n betroubare 
waarborg het dat Hy, as die 
Hoof, ook ons, sy lede, na 
Hom toe sal neem.
(Joh    14: 2;  
 Joh    17: 24;  
 Joh     20: 17; 
 Ef         2: 6). 

Joh  14: 2  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was 
nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
Joh  17: 24  Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook 
saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My 
gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.
Joh  20: 17  Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie 
opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek 
vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God.
Ef  2: 6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,
{Terug na Vr 49}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Derdens dat Hy sy Gees as 
waarborg na ons toe stuur
 ( Joh     14: 16; 
   Joh     16:  7;
   Hand    2:  33; 
2  Kor      1:  22;   
2  Kor       5:  5) 

Joh  14: 16   En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee 
om by julle te bly tot in ewigheid:
Joh  16: 7   Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek 
weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; 
maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;
Hand   2: 1-4       1  En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, 
was hulle almal eendragtig bymekaar.     2   En daar kom skielik uit die 
hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul  
waar hulle gesit het.      3   Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, 
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deur wie se krag ons soek 
na wat daar bo is, waar 
Christus is en aan die 
regterhand van God sit, en 
nie na wat op die aarde is 
nie. 
(Kol   3: 1;
 Fil    3: 14)

wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.      4   En hulle is almal  
vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die 
Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
{Terug na Vr 49}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Hand   2: 33    Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van 
die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, 
wat julle nou sien en hoor.
2  Kor  1:  22   wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons 
harte gegee het.
2   Kor   5:  5   Maar Hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons 
ook die Gees as onderpand gegee het.

Kol  3: 1  As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo 
waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
Fil   3: 14    Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek  
my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van 
die hoë roeping van God in Christus Jesus.

{  Terug na Vr 49}             {Gaan na inhoudsopgawe}

 

Sondag 19 

50 Vraag: Waarom word daar bygevoeg: en sit aan die 
regterhand van God? 

Antwoord: 
Christus het na die hemel 
opgevaar sodat Hy Homself 
daar as die Hoof van sy 
Christelike kerk 
( Ef      1: 20-23; 
  Kol    1: 18)

kan betoon deur wie die 
Vader alles regeer.
( Matt   28: 18; 
  Joh       5: 22). 

Ef  1: 20 -23      20   wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode 
opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,      21  bo 
alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem 
word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.      22  
En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle 
dinge aan die gemeente gegee,      23   wat sy liggaam is, die volheid van 
Hom wat alles in almal vervul.
Kol  1: 18   En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat 
die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan 
wees.
Mt    28:18   En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan 
My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.
Joh   5: 22  Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele 
oordeel aan die Seun gegee,

{Terug na Vr 50}           {Gaan na inhoudsopgawe}

51 Vraag: Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof 
Christus vir ons? 

Antwoord: 
Eerstens dat Hy deur sy 
Heilige Gees die hemelse 
gawes in ons, sy lede, 
uitstort 
(Hand   2: 33;  
 Ef        4: 8). 

Hand  2: 33   Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van 
die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, 
wat julle nou sien en hoor.
Ef  4: 8   Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die 
gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee.

Tweedens dat Hy ons met 
sy mag teen alle vyande 

Ps   2: 9   U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan 
soos ‘n erdepot.
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beskerm en bewaar. 
( Ps        2: 9;   
  Ps    110: 1, 2; 
  Joh     10: 28; 
  Ef         4: 8). 

Ps  110: 1-2     1   Van Dawid. ‘n Psalm. Die HERE het tot my Here 
gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u 
voete.     2   U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te 
midde van u vyande.
Joh  10: 28   En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan 
tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.
Ef  4: 8   Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die 
gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee.

{Terug na Vr   51  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

52 Vraag: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van 
Christus om te oordeel dié wat nog lewe en dié wat reeds 
gesterf het? 

Antwoord: 
Dat ek in alle droefheid en 
vervolging dieselfde Persoon 
met gespanne verwagting as 
Regter uit die hemel verwag 
(   Luk     21: 28; 
    Rom     8: 23; 
     Fil        3: 20; 
     Tit       2: 13; 
1   Tess   4: 16) 
wat Hom tevore in my plek voor 
die regbank van God gestel en 
alle vervloeking van my 
weggeneem het. 

Luk   21: 28   En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef 
julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.
Rom  8: 23   En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge 
van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die 
aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.
Fil   3: 20   Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as 
Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
Tit  2: 13   terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die 
heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus 
Christus,
1  Tess  4: 16   Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n 
geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin 
van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.  
{Terug na Vr   5  2}                     {Gaan na inhoudsopgawe}

Verder: dat Hy al sy en my 
vyande in die ewige verdoemenis 
sal werp, 
(   Matt     25:  41-43; 
2   Tess     1:  6-10 ), 

maar my, saam met al die 
uitverkorenes, na Hom in die 
hemelse blydskap en heerlikheid 
sal neem. 
(   Matt   25: 34; 
2  Tess     1: 7). 

Matt   25:  41 – 43      41   Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: 
Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir 
die duiwel en sy engele   .  42   Want Ek het honger gehad, en julle het 
My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te 
drinke gegee nie.     43   Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie 
herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die 
gevangenis, en julle het My nie besoek nie.
2  Tess  1:  6-10    6   aangesien dit reg is by God om aan die wat julle 
verdruk, verdrukking te vergelde,     7  en aan julle wat verdruk word, 
verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus 
uit die hemel met sy magtige engele      8    in vuur en vlam, wanneer 
Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die 
evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.      9   Hulle 
sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig 
van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,    10  
wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en 
bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag; want ons 
getuienis het by julle geloof gevind.

Matt   25: 34   Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: 
Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle 
berei is van die grondlegging van die wêreld af.
2  Tess  1: 7   en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met 
ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige 
engele

{Terug na Vr   5  2}             {Gaan na inhoudsopgawe}
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God die Heilige Gees en ons heiligmaking 
(Sondag 20-24) 

Sondag 20 

53 Vraag: Wat glo jy van die Heilige Gees? 
Antwoord: 
Eerstens is Hy saam met 
die Vader en die Seun ware 
en ewige God. 
(   Gen      1:2; 
    Jes     48:16; 
    Hand    5:3-4;
1  Kor       3:16;   
1  Kor       6:19; 
1  Joh       5:7; ). 

Gen  1: 2   En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die 
wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.
Jes   48: 16   Kom julle nader na My, hoor dit: Ek het van die begin af nie in 
die geheim gespreek nie; van die tyd af dat dit gebeur, is Ek daar! En nou 
het die Here HERE my met sy Gees gestuur.
Hand   5: 3-4      3   Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart 
vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te 
hou?      4  As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit 
verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in 
jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.
1  Kor  3: 16   Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van 
God in julle woon nie?
1  Kor   6: 19   Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige 
Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort 
nie?
1  Joh   5: 7   Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord 
en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;
{Terug na Vr 53}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Tweedens is Hy ook aan my 
gegee 
 (  Gal     4: 6; 
    Matt  28: 19-20; 
2  Kor     1: 22; 
    Ef        1: 13)

sodat Hy my deur ‘n ware 
geloof deel laat kry aan 
Christus en al sy weldade 
(   Gal   3: 14; 
1  Pet    1 :2; 
1  Kor    6: 17) 

Gal   4: 6   En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle 
harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!
Matt   28: 19-20      19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en 
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en 
leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.      20  En kyk, Ek is 
met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.
2  Kor  1: 21- 22     21   Maar Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus 
en ons gesalf het, is God,      22  wat ons ook verseël het en die Gees as 
onderpand in ons harte gegee het.
Ef  1: 13    in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die 
evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo 
het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,

1  Kor  6: 17  Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.
Gal   3: 14   sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in 
Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan 
ontvang.
1  Pet  1: 2   uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die 
heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die 
bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig 
word!
{Terug na Vr 53}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

my troos en
( Joh   15: 26; 
  Hand   9: 31)

Joh  15: 26    Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader 
sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van 
My getuig.
Hand  9: 31   En die gemeentes deur die hele Judéa en Galiléa en Samaría 
het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees 
van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder.

ewig by my bly 
(   Joh  14: 16; 
1   Pet    4: 14). 

Joh   14: 16    En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee 
om by julle te bly tot in ewigheid:
1  Pet   4: 14   As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle 
gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat 
hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.

{Terug na Vr 53}           {Gaan na inhoudsopgawe}
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Sondag 21 

54 Vraag: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike 
kerk? 

Antwoord: 
Dat die Seun van God 
(Ef        5: 26; 
Joh     10: 11; 
Hand   20: 28; 
Ef         4: 11-13) 

uit die hele menslike geslag 
(Gen    26: 4; 
Op         5: 9) 

Ef   5: 26   om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur 
die woord,
Joh  10: 11   Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die 
skape.
Hand   20: 28   Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die 
Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente 
van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.
Ef   4: 11-13       11   En Hy het gegee sommige as apostels, ander as 
profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,      12   om die 
heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van 
Christus,       13   totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van 
die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die 
volle grootte van Christus;

Gen   26: 4    En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die 
hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al 
die nasies van die aarde geseën word;
Op    5: 9    Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te 
neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u 
bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,
{Terug na Vr 54}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

vir Hom ‘n gemeente wat 
tot die ewige lewe 
uitverkies is 
(Rom    8: 29-30; 
Ef         1: 10-13)

Rom   8: 29 -30       29   Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy 
ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy 
Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;     30    en 
die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy 
geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié 
het Hy ook verheerlik.
Ef  1 :10-13      10   om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle 
dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in 
Christus te verenig––      11   in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het 
nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme 
van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,      12   sodat ons kan 
wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop 
het,     13   in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die 
evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo 
het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,
{Terug na Vr 54}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

deur sy Gees en Woord
(Jes      59: 21; 
Rom      1: 16;   
Rom    10: 14-17; 
Ef           5: 26) 

Jes   59:  21   Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die HERE: 
My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit 
jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond 
van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie.
Rom  1: 16    Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, 
want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood 
en ook vir die Griek.
Rom  10: 14-17      14   Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie 
geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het 
nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?      15   En hoe kan hulle 
preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die 
voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die 
evangelie van die goeie verkondig!       16   Maar hulle was nie almal 
gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons 
prediking geglo?      17   Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is 
deur die woord van God.

Ef   5: 26   om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur 
die woord,
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in die eenheid van die ware 
geloof 
(Hand    2: 42; 
Hand     2: 46;
Ef          4: 3 -5)

van die begin van die 
wêreld af tot die einde toe
(Ps        71: 17-18; 
Jes        59: 21; 
1  Kor   11: 26) 

vergader, beskerm en 
onderhou en 
(Ps      129: 1-5
 Matt     16: 18; 
 Joh      10: 28-30;) 

{Terug na Vr 54}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Hand   2: 42    En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die 
gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.
Hand    2: 46   En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die 
tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met 
blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,
Ef   4: 3 -5      3   en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar 
deur die band van die vrede.     4   Dit is een liggaam en een Gees, soos 
julle ook geroep is in een hoop van julle roeping;      5   een Here, een geloof 
een doop,
Ps   71: 17 -18     17    o God, U het my geleer van my jeug af, en tot nou toe 
verkondig ek u wonders.      18   En ook tot die ouderdom en die grysheid 
toe––o God, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag u arm 
verkondig, aan almal wat sal kom, u mag.
Jes   59:  21    Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die HERE: 
My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit 
jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond 
van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie.
1  Kor  11:  26   Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker 
drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
{Terug na Vr 54}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Ps  129: 1 -5     1   'n Bedevaartslied. Alreeds te veel het hulle my as vyand 
behandel van my jeug af––laat Israel dit sê––     2   alreeds te veel het hulle 
my as vyand behandel van my jeug af; tog het hulle my nie oorwin nie.      3   
Ploeërs het op my rug geploeg; hulle het hul vore lank getrek.     4    Die 
HERE is regverdig: Hy het die toue van die goddelose afgekap.   5    Laat 
hulle beskaamd staan en agteruitwyk, almal wat Sion haat.
Matt  16: 18    En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my 
gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
Joh  10: 28 -30     28    En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit 
verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.    
29   My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand 
kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.   30   Ek en die Vader is een.
{Terug na Vr 54}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

dat ek daarvan ‘n lewende 
lid is en 
( Rom     8: 10;
2   Kor   13: 5; 
1   Joh     3: 14,
1   Joh    3: 19 - 21;)

ewig sal bly. 
(Ps        23: 6; 
Joh       10: 28; 
1   Kor    1: 8, 9; 
1   Pet    1: 5;
1   Joh   2: 19;). 

Rom   8: 10   Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë 
die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid.
2  Kor  13: 5   Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die 
proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie––as 
julle ten minste nie verwerplik is nie!
1  Joh  3: 14   Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, 
omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die 
dood.
1  Joh   3: 19 -21     19   En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is; en 
ons sal ons harte voor Hom gerusstel,     20   want as ons hart ons 
veroordeel, God is meer as ons hart, en Hy weet alles.    21   Geliefdes, as 
ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God;
{Terug na Vr 54}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Ps     23: 6   Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en 
ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.
Joh   10: 28    En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore 
gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.
1  Kor  1: 8 -9      8   wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die 
dag van onse Here Jesus Christus onberispelik te wees.      9   God is 
getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus 
Christus, onse Here.
1  Pet   1: 5   wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die 
saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.
1  Joh   2: 19   Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; 
want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan 
die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.

{Terug na Vr 54}           {Gaan na inhoudsopgawe}
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55 Vraag: Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die 
heiliges? 

Antwoord: 
Eerstens  dat die 
gelowiges, almal saam en 
elkeen afsonderlik, as lede 
met die Here Christus 
gemeenskap en aan al sy 
skatte en gawes deel het
( Rom     8: 32; 
1   Kor    1: 9;
1   Kor    6 : 17;
1   Kor   12: 12-13; 
1   Joh    1: 3;). 

.
Rom   8: 32   Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir 
ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles 
genadiglik skenk nie?
1   Kor  1:9   God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met 
sy Seun Jesus Christus, onse Here.
1  Kor   6: 17   Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.
1  Kor   12: 12 -13     12   Want net soos die liggaam een is en baie lede het, 
en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook 
Christus.      13   Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een 
liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van 
een Gees deurdronge.
1  Joh   1: 3    wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat 
julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die 
Vader en met sy Seun, Jesus Christus
{Terug na Vr 55}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Tweedens   dat elkeen 
verplig is om sy gawes 
gewillig en met vreugde tot 
nut en saligheid van die 
ander lede aan te wend.
(1  Kor    12: 21; 
 1  Kor    13: 1, 5;
     Fil        2: 4-8). 

1  Kor  12: 21   En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; 
of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie.
1  Kor  13: 1   Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie 
die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.
1  Kor  13: 5   handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word 
nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
Fil   2: 4-8     4   Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar 
elkeen ook na die ander s’n.       5  Want hierdie gesindheid moet in julle 
wees wat ook in Christus Jesus was.      6   Hy, wat in die gestalte van God 
was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,       7  maar het 
Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die 
mense gelyk geword;      8   en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy 
Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood 
van die kruis.

{Terug na Vr 55}           {Gaan na inhoudsopgawe}

56 Vraag: Wat glo jy van die vergewing van die sondes? 
Antwoord: 

Dat God, op grond van die 
voldoening van Christus, 
aan al my sondes en ook 
my sondige aard waarteen 
ek my lewe lank moet stry 
nooit meer wil dink nie. 
(2   Kor   5: 19;
2   Kor    5: 21 ;
1   Joh    1: 7;
1  Joh   2: 2)

2   Kor  5: 19    naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen 
het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die 
versoening aan ons toe te vertrou.
2   Kor  5: 21    Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir 
ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
1 Joh  1: 7    Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons 
gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig 
ons van alle sonde.
1  Joh   2: 2    En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n 
nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
{Terug na Vr 56}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Uit genade wil Hy aan my 
die geregtigheid van 
Christus skenk 
(Ps   103: 3-4;
 Ps   103: 10;
Jer      31: 34; 
Miga    7: 19; 
Rom    7: 23-25) 

Ps  103: 3 -4      3   Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede 
genees,      4   wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met 
goedertierenheid en barmhartighede,
Ps  103:10   Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na 
ons ongeregtighede nie.
Ps  103: 12  So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver 
verwyder Hy ons oortredinge van ons.
Jer   31: 34   En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer 
nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder 
hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan 
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hulle sonde nie meer dink nie.
Miga   7: 19   Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede 
vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp.
Rom   7: 23 -25      23   maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer 
teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die 
sonde wat in my lede is.      24   Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van 
die liggaam van hierdie dood?       25   Ek dank God deur Jesus Christus, 
onse Here! (7:26) So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, 
maar met die vlees die wet van die sonde.
{Terug na Vr 56}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

sodat ek nooit in die 
strafgerig van God sal kom 
nie 
(Joh      3: 18; 
 Joh      5: 24;
 Rom    8: 1-4).

Joh   3:18    Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo 
nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die enig-
gebore Seun van God nie.
Joh   5:24    Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom 
glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, 
maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
Rom   8: 1-4     1   Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus 
Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.      2  
Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my 
vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.       3   Want God het    
wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees    
deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter 
wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,       4   sodat die reg 
van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na 
die Gees.
{Terug na Vr 56}           {Gaan na inhoudsopgawe}

 

Sondag 22 

57 Vraag: Watter troos gee die opstanding van die vlees aan 
jou? 

Antwoord: 
Dat nie alleen my siel ná 
hierdie lewe dadelik tot 
Christus, sy Hoof, 
opgeneem sal word nie
( Luk   16: 22;
  Luk    23: 43; 
  Fil        1: 21, 23), 

maar ook hierdie selfde 
liggaam van my, deur die 
krag van Christus 
opgewek, weer met my 
siel verenig en aan die 
heerlike liggaam van 
Christus gelykvormig sal 
word 
(    Job     19: 25 - 26;
1   Kor     15:  53 - 54; 
     Fil         3: 21;
1   Joh       3: 2) 

Luk  16: 22    En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na 
die boesem van Abraham.
Luk   23: 43    En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy 
saam met My in die Paradys wees.
Fil   1: 21   Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.
Fil   1:  23    Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om 
heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Job   19: 25 -26       25   Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as 
laaste oor die stof opstaan.      26   En nadat hulle so my vel afgeskeur het, 
sal ek nogtans uit my vlees God aanskou;
1  Kor  15:  53-54      53   Want hierdie verganklike moet met 
onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met 
onsterflikheid beklee word.      54   En wanneer hierdie verganklike 
met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid  
beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood 
is verslind in die oorwinning.
Fil   3: 21   wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om 
gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking 
waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.
1  Joh  3: 2   Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie 
geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, 
aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

{Terug na Vr   5  7  }             {Gaan na inhoudsopgawe}
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58 Vraag: Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige 
lewe? 

Antwoord: 
Dat, aangesien ek nou alreeds die begin 
van die ewige vreugde in my hart ervaar
(2   Kor   5: 2-3) 

ek ná hierdie lewe volkome saligheid sal 
besit-’n saligheid wat geen oog gesien, 
geen oor gehoor en in die hart van geen 
mens ooit opgekom het nie-om God 
daarin ewig te prys.
(  Joh   17: 3;
1  Kor     2: 9). 

2   Kor   5: 2 -3      2   Want om hierdie rede sug ons ook en 
verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word,     
3   as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word 
nie.

Joh  17: 3      En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die 
enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.
1  Kor   2: 9    maar soos geskrywe is: Wat die oog nie 
gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie 
opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.

{Terug na Vr   5  8  }     {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 23 

59 Vraag: Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo? 

Antwoord: 
Dat ek in Christus voor God 
geregverdig en ‘n 
erfgenaam van die ewige 
lewe is. 
( Hab    2: 4; 
  Joh     3: 36;
  Rom    1: 17)
. 

Hab   2: 4   Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. Maar die regver-
dige, deur sy geloof sal hy lewe.
Joh   3: 36   Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die 
Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God 
bly op hom.
Rom  1:17   Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit ge-
loof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.

{Terug na Vr   5  9  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

60 Vraag: Hoe is jy regverdig voor God? 

Antwoord: 
Slegs deur ‘n ware geloof in 
Jesus Christus; 
(Rom    3: 21- 25;
 Rom    3: 28;
 Rom    5: 1-2;
 Gal      2: 16; 
 Ef        2: 8 - 9; 
 Fil        3: 9) 

Rom   3: 21 -25       21   Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar 
sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,      22   die 
geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en 
oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;       23   want almal het 
gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,       24   en hulle 
word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat 
in Christus Jesus is.      25    Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n 
versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die 
sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die 
verdraagsaamheid van God
Rom   3: 28   Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die 
geloof sonder die werke van die wet.       
            {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom    5:1 – 2       1  Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons 
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vrede by God deur onse Here Jesus Christus;       2   deur wie ons ook deur 
die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en 
ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.
Gal   2: 16    terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die 
werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs 
ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die 
geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke 
van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.
Ef   2: 8-9        8    Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie 
uit julleself nie: dit is die gawe van God;       9   nie uit die werke nie, sodat 
niemand mag roem nie.
Fil   3: 9    en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet 
is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat 
uit God is deur die geloof;
{Terug na Vr 60}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

só dat al kla my gewete my 
aan dat ek teen al die 
gebooie van God swaar 
gesondig het en nie een 
daarvan gehou het nie en
(Rom  3: 9) 

dat ek nog gedurigdeur tot 
alle kwaad geneig is,
(Rom  7: 23)

Rom   3: 9    Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie! Want 
ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die 
sonde is,

Rom  7:23   maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet 
van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in 
my lede is.

{Terug na Vr 60}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
God nogtans 
(   Rom   4: 4; 
2   Kor    5:19) 

aan my sonder enige 
verdienste van my kant 
(Deut     9:6; 
 Eseg   36:22
 Tit         3: 5 ), 

Rom  4: 4  Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken 
nie, maar na verdienste;
2  Kor  5: 19   naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen 
het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die 
versoening aan ons toe te vertrou.

Deut  9: 6  Weet dan dat die HERE jou God nie ter wille van jou geregtigheid 
jou hierdie goeie land gee om dit in besit te neem nie, want jy is ‘n 
hardnekkige volk.
Eseg  36: 22  Daarom, sê vir die huis van Israel: So spreek die Here HERE: 
Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my 
heilige Naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het.
Tit  3: 5  nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het 
nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die 
wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees
{Terug na Vr 60}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

uit louter genade 
(   Rom   3: 24; 
     Rom   4:  4-5 ;
2   Kor     5: 19
     Ef       2: 8) 

die volkome genoegdoening
(1  Joh   2: 2), 

geregtigheid en heiligheid 
van Christus skenk. 
(1   Joh   2: 1). 

Rom   3: 24   en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig 
deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
Rom   4: 4-5      4   Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns 
toegereken nie, maar na verdienste;       5   aan hom egter wat nie werk nie, 
maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot 
geregtigheid gereken.
2   Kor   5: 19    naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself 
versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van 
die versoening aan ons toe te vertrou.
Ef   2: 8   Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit 
julleself nie: dit is die gawe van God;

1 Joh  2: 2  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s'n 
nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.

1 Joh   2:1  My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet 
sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, 
Jesus Christus, die Regverdige.
{Terug na Vr 60}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Dit reken Hy my toe asof ek 
nooit sonde gehad of 

2   Kor   5: 21   Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir 
ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
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gedoen het nie, asof ek self 
al die gehoorsaamheid 
volbring het wat Christus vir 
my volbring het 
(2   Kor   5: 21). 
Aan hierdie weldaad het ek 
deel vir sover ek dit met ‘n 
gelowige hart aanneem.
(Joh    3: 18;
 Rom   3: 22) 

Joh   3: 18    Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie 
glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die 
eniggebore Seun van God nie.
Rom   3: 22   die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus 
Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;

{Terug na Vr 60}           {Gaan na inhoudsopgawe}

61 Vraag: Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig 
is? 

Antwoord: 
Nie dat ek op grond van die waarde van 
my geloof vir God aanneemlik is nie, 
maar omdat slegs die genoegdoening, 
geregtigheid en heiligheid van Christus 
my geregtigheid voor God is. 
(1   Kor   1: 30; 
 1   Kor   2: 2). 

En dit kan ek nie anders as slegs deur die 
geloof aanneem en my eie maak nie. 
(1  Joh   5: 10). 

1   Kor  1: 30   Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat 
vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en 
heiligmaking en verlossing.
1   Kor   2:2   want ek het my voorgeneem om niks anders 
onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as 
gekruisigde.

1  Joh  5: 10  Wie in die Seun van God glo, het die getuienis 
in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar 
gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God 
aangaande sy Seun getuig het nie.

{Terug na Vr   61  }       {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 24 

62 Vraag: Maar waarom kan ons goeie werke nie die 
geregtigheid voor God of ’n deel daarvan wees nie? 

Antwoord: 
Omdat die geregtigheid wat voor die 
oordeel van God kan bestaan, 
heeltemal volmaak moet wees en in 
alle opsigte met die wet van God 
ooreen moet stem en
(Gal        3: 10; 
 Deut    27: 26) 

omdat ook ons beste werke in hierdie 
lewe almal onvolmaak en met sondes 
besmet is. 
(Jes    64: 6)

Ga   3: 10   Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder 
die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in 
alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.
De   27: 26   Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie 
hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen.

Jes   64: 6   En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons 
geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor 
soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die 
wind.

{Terug na Vr   6  2}             {Gaan na inhoudsopgawe}
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63 Vraag: Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God 
hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? 

Antwoord: 
Hierdie beloning word nie 
uit verdienste nie, maar uit 
genade gegee.
(Luk  17: 10)

Lu   17: 10    So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, 
sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons 
verplig was om te doen.

{Terug na Vr   63  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

64 Vraag: Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en 
roekeloos nie? 

Antwoord: 
Nee, want dit is onmoontlik dat ‘n mens 
wat deur ‘n ware geloof in Christus 
ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid 
sou voortbring nie.
(Matt     7: 18; 
 Joh     15:  5).

Mt    7: 18     'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 
‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.
Joh   15: 5     Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en 
Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks 
doen nie.

{Terug na Vr   64  }             {Gaan na inhoudsopgawe}
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Die heilige sakramente (Sondag 25-30) 

Sondag 25 

65 Vraag: Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus 
en al sy weldade kry, waar kom so ‘n geloof dan vandaan? 

Antwoord: 
Die Heilige Gees werk dit in 
ons  harte 
(Joh   3:  5; 
 Ef      2:  8-9; 
 Ef      6:  23; 
 Fil     1:  29) 

deur die verkondiging van 
die heilige evangelie en 
versterk dit deur die gebruik 
van die heilige sakramente.
(    Matt   28: 19 - 20; 
1   Pet       1:  22 - 23). 

Joh   3: 5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie 
gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie 
ingaan nie.
Ef    2: 8 - 9      8   Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie 
uit julleself nie: dit is die gawe van God;      9   nie uit die werke nie, sodat 
niemand mag roem nie.
Ef   6: 23   Vrede vir die broeders en liefde, met geloof, van God die Vader en 
die Here Jesus Christus!
Fil   1: 29   omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om 
nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly,

                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Mt   28:19  - 20    19    Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en 
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en 
leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.     20    En kyk, Ek is 
met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.
1   Pet  1:  22 - 23        22   As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle 
siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle 
mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart;       23   want julle is wedergebore nie uit 
verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van 
God wat tot in ewigheid bly.
{Terug na Vr   65  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

66 Vraag: Wat is sakramente? 
Antwoord: 
Dit is sigbare, heilige tekens 
en seëls wat God ingestel 
het om 
ons deur die gebruik 
daarvan die belofte van die 
evangelie nog beter te laat 
verstaan en dit te beseël. 
Hierdie belofte is dat God 
ons vanweë die enige offer 
van Christus, wat aan die 
kruis volbring is, 
vergewing van die sondes 
en die ewige lewe uit 
genade skenk.
( Gen     17:  11; 
  Lev        6:  25; 
  Deut    30:  6; 
  Jes        6:  6 - 7; 
  Jes      54:  9;
  Rom      4:  11; 
  Eseg   20:  12; 
  

Gen  17: 11    julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit 
sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle.
Lev   6: 25    Spreek met Aäron en sy seuns en sê: Dit is die wet van die 
sondoffer: Op die plek waar die brandoffer geslag word, moet die sondoffer 
voor die aangesig van die HERE geslag word. Dit is hoogheilig.
Deut   30: 6    En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou 
nageslag, om die HERE jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele 
siel, dat jy kan lewe.
Jes    6: 6 - 7       6   Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met ‘n 
gloeiende kool in sy hand, wat hy met ‘n tang van die altaar af geneem het,    
7   en my mond daarmee aangeraak en gesê: Kyk, dit het jou lippe 
aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen.
Jes   54: 9   Soos in die dae van Noag is dit vir My: soos Ek gesweer het dat 
die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie, so het Ek
 gesweer dat Ek nie op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie.
{Terug na Vr 66}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Eseg   20: 12   Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om ‘n teken 
te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE, is wat 
hulle heilig.
Rom   4: 11   En hy het die teken van die besnydenis ontvang as ‘n seël van 
die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie; dat hy die 
vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan 
hulle die geregtigheid toegereken sou word;
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
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Heb     9:  7 - 9,
 Heb    9:  24)

Heb   9: 7 - 9      7   maar in die tweede die hoëpriester alleen, een maal in 
die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van 
die volk uit onwetendheid begaan––       8  waarmee die Heilige Gees dít 
duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die 
eerste tabernakel nog standhou nie.       9   Dit was ‘n beeld met die oog op 
die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom 
wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie,
Heb   9: 24   Want Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom met hande 
gemaak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor 
die aangesig van God vir ons te verskyn;

{Terug na Vr 66}           {Gaan na inhoudsopgawe}
 

67 Vraag: Is die Woord en die sakramente albei daarvoor 
bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die 
kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? 

Antwoord: 
Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die 
evangelie en verseker ons deur die 
sakramente dat ons volle saligheid op die 
enige offer van Christus rus wat aan die kruis 
vir ons gebring is. 
(Rom  6: 3;  
 Gal    3: 27).

Rom   6: 3   Of weet julle nie dat ons almal wat in 
Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
Gal    3: 27   want julle almal wat in Christus gedoop is, 
het julle met Christus beklee.

{Terug na Vr   67  }  
           {Gaan na inhoudsopgawe}

 

68 Vraag: Hoeveel sakramente het Christus in die Nuwe 
Verbond of Testament ingestel? 

Antwoord: 
Twee, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal.
           {Gaan na inhoudsopgawe}

Die heilige doop (Sondag 26-27) 

Sondag 26 

69 Vraag: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en 
daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die 
kruis jou ten goede kom? 

Antwoord: 
Só: Christus het die 
uitwendige waterbad 
ingestel (Matt 28:19) 

Mt   28:19   Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle 
in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om 
alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Daarby het Hy beloof 
(Matt    3:11; 
 Matt   28:19; 

Matt  3: 11   Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my 
kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy 
sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.
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 Mark  16:16;
 Joh      1:33; 
 Hand   2:38; 
 Rom     6:3,4) 

dat ek net so seker met sy 
bloed en Gees van die 
onreinheid van my siel, dit 
is, van al my sondes, gewas 
is 
(    Mark   1: 4; 
     Luk     3: 3;
1   Pet     3: 21)

as wat ek uitwendig met die 
water gewas is, wat die 
vuilheid van die liggaam 
wegneem. 

Mt   28: 19    Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle 
in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om 
alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
Mark   16: 16    Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat 
nie glo nie, sal veroordeel word.
Joh   1: 33    En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om 
met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en 
op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.
Hand   2: 38    En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle 
gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en 
julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
Rom   6: 3-4       3    Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus 
gedoop is, in sy dood gedoop is nie?      4    Ons is dus saam met Hom 
begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode 
opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe 
kan wandel.

{Terug na Vr 69}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Mr  1: 4   Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en 
die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig.
Lu   3: 3   En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop 
van bekering tot vergifnis van sondes verkondig;
1  Pet   3: 21   waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n 
aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n 
goeie gewete––deur die opstanding van Jesus Christus

{Terug na Vr 69}           {Gaan na inhoudsopgawe}
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70 Vraag: Wat beteken dit om met die bloed en Gees van 
Christus gewas te wees? 

Antwoord: 
Dit beteken om van God 
vergewing van sonde uit 
genade te ontvang ter wille 
van die bloed van Christus 
wat Hy in sy offer aan die 
kruis vir ons gestort het.
(  Eseg     36: 25;
   Sag       13: 1; 
    Heb     12: 24; 
1  Pet        1: 2; 
     Op        1: 5;
     Op        7: 14)

Eseg   36: 25   Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan 
word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.
Sag 13:1   In dié dag sal daar ‘n geopende fontein wees vir die huis van 
Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid.
Heb   12: 24    en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die 
bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel.
1  Pet  1: 2    uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die 
heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die 
bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig 
word!                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Op  1: 5    en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit 
die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons 
liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed
Op   7: 14    En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is 
hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul 
klere wit gemaak in die bloed van die Lam.
{Terug na Vr 70}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Verder, om deur die Heilige 
Gees vernuwe en as lede 
van Christus geheilig te 
wees sodat ons die sonde 
hoe langer hoe meer 
afsterwe en godvresend en 
onbesproke lewe.
( Joh       1: 33; 
  Joh       3:  5; 
   Rom    6: 4;
1  Kor     6: 11; 
1  Kor   12: 13;
    Kol      2: 12)

Joh   1:  33   En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om 
met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en 
op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.
Joh   3: 5   Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie 
gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie 
ingaan nie.
Rom   6: 4    Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, 
sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die 
Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.
1   Kor   6: 11   En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, 
maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here 
Jesus en deur die Gees van onse God.
1   Kor   12: 13   Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een 
liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van 
een Gees deurdronge.
Kol   2: 12   omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle 
ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit 
die dode opgewek het.

{Terug na Vr 70}           {Gaan na inhoudsopgawe}
 

71 Vraag: Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so 
seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die 
doopwater gewas word? 

Antwoord: 
Met die instelling van die doop wat soos volg 
lui: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die 
mense my dissipels: doop hulle in die Naam 
van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees..." (Matt   28: 19); 
en: "Wie glo en gedoop is, sal gered word; wie 
nie glo nie, sal veroordeel word" 
(Mark   16: 16). 

Mt   28: 19    Gaan dan heen, maak dissipels van al die 
nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die 
Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te 
onderhou wat Ek julle beveel het.
Mr   16: 16    Hy wat glo en hom laat doop, sal gered 
word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif 
die doop die bad van die wedergeboorte en die 
afwassing van die sondes noem.

Tit   3: 5   nie op grond van die werke van geregtigheid 
wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het 
Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en 
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( Tit           3: 5; 
   Hand   22: 16). 

die vernuwing deur die Heilige Gees

Hand   22: 16   En nou, waarom versuim jy? Staan op, 
laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam 
van die Here aanroep.

{Terug na Vr   71  }  

{Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 27 

72 Vraag: Is die uitwendige waterbad self dan die afwassing 
van die sonde? 

Antwoord: 
Nee,
(     Matt   3: 11; 
      Ef       5: 26;
1    P et    3: 21)

want alleen die bloed van 
Jesus Christus en die 
Heilige Gees reinig ons van 
alle sondes. 
(1    Kor   6: 11
 1    Joh   1: 7). 

Matt   3: 11    Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my 
kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy 
sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.
Ef   5:  26    om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur 
die woord,
1   Pet   3:  21   waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n 
aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n 
goeie gewete––deur die opstanding van Jesus Christus

1   Kor   6: 11   En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, 
maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here 
Jesus en deur die Gees van onse God.
1   Joh   1: 7    Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons 
gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig 
ons van alle sonde.

{Terug na Vr   72  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

73 Vraag: Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad 
van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? 

Antwoord: 
God sê dit nie sonder gewigtige rede nie. Hy wil 
ons naamlik daarmee leer dat die bloed en 
Gees van Christus ons sondes só wegneem 
soos die water die vuilheid van die liggaam 
wegneem. 

(1  Kor    6: 11;
     Op     1:  5;
     Op     7: 14)

Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike 
waarborg en teken verseker dat ons net so 

1   Kor   6: 11    En dit was sommige van julle; 
maar julle het jul laat afwas, maar julle is 
geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam 
van die Here Jesus en deur die Gees van onse 
God.
Op   1: 5     en van Jesus Christus, die getroue 
getuie, die eersgeborene uit die dode en die 
Owerste oor die konings van die aarde! Aan 
Hom wat ons liefgehad het en ons van ons 
sondes gewas het in sy bloed
Op    7: 14    En ek sê vir hom: My heer, u weet 
dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot 
verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas 
en hul klere wit gemaak in die bloed van die 
Lam.                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Markus   16:16    Hy wat glo en hom laat doop, 
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werklik geestelik van ons sondes gewas is as 
wat ons liggaam uitwendig met water gewas 
word. 
(Markus 16: 16;
 Gal          3: 27)

sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal 
veroordeel word.
Gal    3: 27    want julle almal wat in Christus 
gedoop is, het julle met Christus beklee.

{Terug na Vr   73  }   

 {Gaan na inhoudsopgawe}

74 Vraag: Moet die jong kinders ook gedoop word? 
Antwoord: 

Ja, aangesien hulle net 
soos die volwassenes in die 
verbond van God en sy 
gemeente ingesluit is. 
(Gen   17: 7). 

Ge   17: 7    En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag 
ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en 
vir jou nageslag ná jou.

Ook aan hulle word nie 
minder as aan die 
volwassenes deur die bloed 
van Christus die verlossing 
van die sondes 
(Matt   19:14) 

en die Heilige Gees wat die 
geloof werk beloof nie.
( Ps      22: 10; 
  Jes     44: 1-3; 
   Luk      1: 15;
  Hand    2: 39) 

Mt   19: 14   Maar Jesus sê: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie 
om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die 
hemele.

                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Ps    22:10   (22:11)    Aan U is ek oorgegee van die geboorte af; van die 
skoot van my moeder af is U my God.
Jes   44:1-3     1   Maar luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek 
uitverkies het!      2   So sê die HERE, jou Maker en jou Formeerder van die 
moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en 
Jesúrun wat Ek uitverkies het!      3   Want Ek sal water giet op die dorsland 
en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën 
op jou nakomelinge.
Luk   1: 15    want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank 
sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van 
die skoot van sy moeder af.
Hand   2: 39   Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat 
daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.
{Terug na Vr 74}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Daarom moet hulle ook 
deur die doop as teken van 
die verbond in die 
Christelike kerk ingelyf en 
van die kinders van die 
ongelowiges onderskei 
word. (Hand   10: 47).  

Hand   10: 47   Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net 
soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie?

So is dit in die Ou Verbond 
deur die besnydenis 
gedoen 
(Gen  17: 14) 
in die plek waarvan in die 
Nuwe Verbond die doop 
ingestel is. 
(Kol   2: 11-13) 

Ge   17: 14   En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die vlees van 
sy voorhuid besny is nie––dié siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word: hy 
het my verbond verbreek.

Kol   2: 11-13      11    in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie 
met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê 
in die besnydenis van Christus,       12   omdat julle saam met Hom 
begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in 
die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.      13   En julle, 
wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het 
Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef 
het,

{Terug na Vr 74}           {Gaan na inhoudsopgawe}
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Die heilige nagmaal van ons Here (Sondag 28-30) 

Sondag 28 

75 Vraag: Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en 
daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van 
Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? 

Antwoord: 
Christus het my en alle 
gelowiges beveel om tot sy 
gedagtenis van hierdie 
gebreekte brood te eet en 
van hierdie beker te drink. 
Daarby het Hy beloof -
(   Matt     26:  26-28; 
    Mark    14:  22-24; 
     Luk      22:  19,20; 
1   Kor     10:  16-17;   
1   Kor     11:  23-26;   
1   Kor     12:  13) 

Matt   26: 26-28      26    En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat 
Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: Neem, eet, dit 
is my liggaam.       27   Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, 
gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit.       28   Want dit is my bloed, 
die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis 
van sondes.
Mark   14: 22 -24      22   En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat 
Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Neem, eet, dit is my 
liggaam.       23   Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy 
dit aan hulle, en hulle het almal daaruit gedrink.       24    En Hy sê vir hulle: 
Dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort 
word.
       {Terug na Vr 75}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Luk   22: 19-20       19   Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, 
breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee 
word; doen dit tot my gedagtenis.        20   Net so neem Hy ook die beker ná 
die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir 
julle uitgestort word.
1  Kor   10: 16-17       16   die beker van danksegging wat ons met 
danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus 
nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam 
van Christus nie?       17  Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, 
want ons het almal deel aan die een brood.
1  Kor   11: 23-26       23   Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan 
julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, 
brood geneem het;       24   en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en 
gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot 
my gedagtenis.       25   Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: 
Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as 
julle daaruit drink, tot my gedagtenis.       26   Want so dikwels as julle 
hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die 
Here totdat Hy kom.
1   Kor   12: 13    Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een 
liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van 
een Gees deurdronge.

{Terug na Vr 75}           {Gaan na inhoudsopgawe}

eerstens, dat sy liggaam so 
seker vir my aan die kruis 
geoffer en gebreek, en sy 
bloed vir my gestort is, as 
wat ek met my oë sien dat 
die brood van die Here vir 
my gebreek en die beker 
aan my gegee word. 
Tweedens, dat Hy self my 
siel met sy gekruisigde 
liggaam en gestorte bloed 
net so seker vir die ewige 
lewe voed en verkwik as 
wat ek die brood en die 
beker van die Here, as 
ontwyfelbare tekens van 
Christus se liggaam en 
bloed, uit die hand van die 
bedienaar ontvang en met 
die mond geniet.

 

76 Vraag: Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van 
Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink? 

Antwoord: 
Dit beteken nie slegs om 
met ‘n gelowige hart die 
hele lyding en sterwe van 
Christus aan te neem en 

Joh  6: 35    En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My 
toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.
Joh   6: 40    En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat 
die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom 
opwek in die laaste dag.
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daardeur vergewing van 
sondes en die ewige lewe 
te verkry nie. 
(Joh     6: 35, 
 Joh     6: 40-54). 

Joh   6: 47 -54      47   Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het 
die ewige lewe.       48   Ek is die brood van die lewe.       49   Julle vaders 
het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe.      50   Dít is die brood 
wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe 
nie.       51    Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As 
iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat 
Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.       52    
Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê: Hoe kan Hy ons sy vlees gee 
om te eet?       53    En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jul-
le, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink 
nie, het julle geen lewe in julleself nie.       54    Hy wat my vlees eet en my 
bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

{Terug na Vr 76}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Dit beteken boonop om 
deur die Heilige Gees, wat 
tegelyk in Christus en in 
ons woon, al hoe meer so 
met sy geseënde liggaam 
verenig te word 
(Joh   6: 55-56) 
dat ons vlees van sy vlees 
en been van sy gebeente is 
(1   Kor     6:15; 
1   Kor     6: 17; 1 
     Ef        3: 16; 
     Ef        5: 29,30;  
     Ef        5: 32[;
1  Joh      3: 24;  
1  Joh      4: 13)

al is Christus nou in die 
hemel en ons op die aarde.
(   Hand     3: 21; 
1  Kor      11: 26;
    Kol        3: 1; )

Joh   6:55 -56       56   Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik 
drank.       56   Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.

1  Kor  6: 15    Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal 
ek dan die lede van Christus neem en dit lede van ‘n hoer maak? Nee, 
stellig nie!
1   Kor  6: 17    Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.
Ef    3: 16   dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om 
met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens,
Ef   5: 29-30      29   want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy 
voed en koester dit, net soos die Here die gemeente.       30   Want ons is 
lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.
Ef    5: 32    Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op 
Christus en die gemeente.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
1   Joh   3: 24    En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom. En 
hieraan weet ons dat Hy in ons bly aan die Gees wat Hy ons gegee het.
1   Joh   4: 13    Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy 
ons van sy Gees gegee het

Hand  3: 21   Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die 
wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur 
die mond van al sy heilige profete.
1 Kor  11: 26   Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker 
drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
Kol  3:1   As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo 
waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
.      {Terug na Vr 76}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Dit wil sê dat ons deur een 
Gees-soos die ledemate 
van die liggaam deur een 
siel-ewig lewe en geregeer 
word.
(Joh       6:  56-58;
  Joh    15:  1-6; 
   Ef        4:  15,16). 

Joh   6: 56-58         56   Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek 
in hom.       57   Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die 
Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.       58   Dít is die 
brood wat uit die hemel neergedaal het — nie soos julle vaders die manna 
geëet en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe.
Joh   15: 1 -6     1   Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer.     
2   Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug 
dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.       3    Julle is alreeds 
rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.       4    Bly in My, soos Ek 
in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die 
wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.       5   Ek is die 
wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want 
sonder My kan julle niks doen nie.       6   As iemand in My nie bly nie, word 
hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi 
dit in die vuur, en dit verbrand.
Ef    4: 15 -16      15  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles 
sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,       16   uit wie die 
hele liggaam––goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning 
wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate––
die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

      {Terug na Vr 76}           {Gaan na inhoudsopgawe}
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77 Vraag: Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so 
seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat 
hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker 
drink? 

Antwoord: 
By die instelling van die 
nagmaal wat soos volg lui:-
(Mark     14: 22-24; 
 Matt      26: 26-28; 
 Luk       22: 19-20) 

"Die Here Jesus het in die nag 
waarin Hy oorgelewer is, 
brood geneem en, nadat Hy 
God daarvoor gedank het, het 
Hy dit gebreek en gesê: 
‘Dit is my liggaam; dit is vir 
jùlle. Gebruik dit tot my 
gedagtenis.’ 
Net so ook het Hy ná die 
maaltyd die beker geneem en 
gesê: 
‘Hierdie beker is die nuwe 
verbond, wat deur my bloed 
beseël is. Gebruik dit, elke 
keer as julle daaruit drink, tot 
my gedagtenis.’ 
Elke keer as julle van hierdie 
brood eet en uit die beker 
drink, verkondig julle die dood 
van die Here, totdat Hy kom".
(1  Kor   11: 23-26). 

Mr   14: 22 -24      22    En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat 
Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Neem, eet, dit is 
my liggaam.       23    Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, 
gee Hy dit aan hulle, en hulle het almal daaruit gedrink.      24    En Hy 
sê vir hulle: Dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir 
baie uitgestort word.
Mt    26: 26-28      26    En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en 
nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: 
Neem, eet, dit is my liggaam.       27   Toe neem Hy die beker, en nadat 
Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit.       28  
Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uit-
gestort word tot vergifnis van sondes.
Lu    22: 19-20      19     Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank 
het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir jul-
le gegee word; doen dit tot my gedagtenis.      20    Net so neem Hy ook 
die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament in 
my bloed wat vir julle uitgestort word.
      {Terug na Vr 77}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

1   Kor  11: 23 -26      23   Want ek het van die Here ontvang wat ek ook 
aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy 
verraai is, brood geneem het;       24    en nadat Hy gedank het, het Hy 
dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek 
word; doen dit tot my gedagtenis.       25   Net so ook die beker ná die 
ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; 
doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.       26   
Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, 
verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.

 
Hierdie belofte word ook 
herhaal deur Paulus waar hy 
sê: 
"Die beker van danksegging, 
waarvoor ons God dank, is dit 
nie die gemeenskap met die 
bloed van Christus nie? Die 
brood wat ons breek, is dit nie 
die gemeenskap met die 
liggaam van Christus nie?
Omdat dit een brood is, is 
ons, al is ons baie, saam een 
liggaam, want ons het almal 
deel aan die een brood" .
(1  Kor   10: 16, 17). 

1  Kor   10:16-17      16  die beker van danksegging wat ons met 
danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van 
Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met 
die liggaam van Christus nie?       17   Omdat dit een brood is, is ons 
almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.

{Terug na Vr 77}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 29 
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78 Vraag: Verander die brood en wyn dan in die werklike 
liggaam en bloed van Christus? 

Antwoord: 
(Matt  26:29) Nee, maar soos 
die water by die dood nie in 
die bloed van Christus 
verander of die afwassing van 
sonde self is nie, maar slegs ‘n 
Goddelike teken en 
versekering daarvan 
(Ef     5: 26; 
 Tit     3: 5) 

so verander die brood by die 
nagmaal nie in die liggaam 
van Christus self nie 
(    Mark  14: 24;
1   Kor     10: 16; 
1   Kor     11: 26). 

Mat   26: 29   Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van 
hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek 
dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader.
Ef   5: 26    om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad 
deur die woord,
Tit   3: 5   nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen 
het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van 
die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees
                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Mark  14: 24   En Hy sê vir hulle: Dit is my bloed, die bloed van die 
nuwe testament, wat vir baie uitgestort word.
1  Kor  10: 16-17      16    die beker van danksegging wat ons met 
danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van 
Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met 
die liggaam van Christus nie?     17    Omdat dit een brood is, is ons 
almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.
1  Kor  11: 26 -28       26    Want so dikwels as julle hierdie brood eet en 
hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. 
27    Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van 
die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. 
28    Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en 
uit die beker drink.
{Terug na Vr 78}

Ooreenkomstig die aard en 
gebruik van die sakramente 
word die brood egter die 
liggaam van Christus genoem.
 (    Gen    17: 10,11; 
      Gen    17: 14;
      Gen    17: 19;
      Eks     12: 11-13; 
      Eks.      12:  27 ;
      Eks.      12:  43 ;
      Eks       12:  48 ;
     Eks      13:  9; 
1   Kor      10: 1-4;
1   Pet        3: 21)

Gen   17: 10 -11      10    Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My 
en julle en jou nageslag ná jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny 
word––       11    julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, 
en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle.
Gen   17: 14    En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die 
vlees van sy voorhuid besny is nie — dié siel moet uit sy volksgenote 
uitgeroei word: hy het my verbond verbreek.
Gen   17: 19    Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ‘n 
seun baar, e n jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom 
oprig as ‘n ewige verbond vir sy nageslag ná hom.
Eks   12: 11-13      11    En só moet julle dit eet: Julle heupe moet 
omgord wees, julle skoene aan jul voete en julle staf in jul hand; baie 
haastig moet julle dit eet. ‘n Pasga van die HERE is dit.       12    Want 
Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in 
Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerigte 
oefen aan al die gode van Egipte, Ek, die HERE.       13    Maar die 
bloed sal vir julle ‘n teken wees aan die huise waarin julle is: as Ek die 
bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag 
onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie.
Terug na Vr 78}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Eks.12: 27    dan moet julle sê: Dit is ‘n paasoffer aan die HERE, wat by 
die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe Hy 
die Egiptenaars getref maar ons huise gered het. Toe het die volk in 
aanbidding neergebuig.
Eks. 12: 43    Verder het die HERE aan Moses en Aäron gesê: Dit is die 
insetting van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie.
Eks  12:  48    En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die 
HERE die pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word;  
en dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die 
land wees. Maar géén onbesnedene mag daarvan eet nie.
Eks  13: 9    En dit moet vir jou as ‘n teken wees op jou hand en ‘n 
gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van die HERE in jou mond 
mag wees; want deur ‘n sterke hand het die HERE jou uit Egipte 
uitgelei.
Terug na Vr 78}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
1  Kor 10: 1 -4     1    Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet  
nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see 
deurgegaan het,     2    en almal in Moses gedoop is in die wolk en in 
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die see,      3    en almal dieselfde geestelike spys geëet het,     4   en 
almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 
‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus.
1   Pet   3: 21 waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 
‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God 
om ‘n goeie gewete––deur die opstanding van Jesus Christus

{Terug na Vr 78}           {Gaan na inhoudsopgawe}

79 Vraag: Waarom noem Christus dan die brood sy liggaam en 
die beker sy bloed of die nuwe Testament in sy bloed en 
waarom noem Paulus dit die gemeenskap met die liggaam 
en bloed van Christus? 

Antwoord: 
Daar is gewigtige redes waarom Christus so sê: 

Hy wil ons daarmee leer dat, soos brood en wyn die 
tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en 
gestorte bloed, as die egte voedsel en drank, ons siele vir 
die ewige lewe 
(Joh   6: 51;   
 Joh   6: 55). 

Joh   6: 51   Toe Jesus dan sy oë 
opslaan en sien dat ‘n groot menigte na 
Hom kom, sê Hy vir Filippus: 
Waarvandaan sal ons brood koop, 
sodat hierdie mense kan eet?
Joh   6: 55   Want my vlees is waarlik 
spys, en my bloed is waarlik drank.

Verder wil Hy ons deur hierdie sigbare tekens en 
waarborge veral verseker dat ons net so seker deur die 
werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed 
deel kry as wat ons hierdie heilige tekens met die 
liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang. 
(1  Kor  10: 16-17). 

1   Kor   10: 16-17     16   die beker van 
danksegging wat ons met danksegging 
seën, is dit nie die gemeenskap met die 
bloed van Christus nie? Die brood wat 
ons breek, is dit nie die gemeenskap 
met die liggaam van Christus nie?       
17   Omdat dit een brood is, is ons almal 
een liggaam, want ons het almal deel 
aan die een brood.

Hy verseker ons ook dat al sy lyding en gehoorsaamheid so 
seker ons eie is asof ons self in eie persoon alles gely en 
die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. 

{Terug na Vr 79}

 {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 30 

80 Vraag: Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die 
Here en die Roomse mis? 

Antwoord: 
Die nagmaal betuig aan ons 
dat ons volkome vergewing 
van al ons sondes het, ter 
wille van die enige offer van 
Jesus Christus wat Hy self 
eens en vir altyd aan die kruis 
volbring het  en 
(Matt     26:  28;;
 Luk      22:  19-20;
Joh       19:  30; 

Matt   26: 28    Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, 
wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.
Lu   22: 19-20      19   Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, 
breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle ge-
gee word; doen dit tot my gedagtenis.       20   Net so neem Hy ook die 
beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament in my 
bloed wat vir julle uitgestort word.
Joh   19: 30   En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! 
En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.    
               {Gaan na inhoudsopgawe}
Heb    7:  26-27       26    Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een 
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Heb        7:  26-27;  
Hebr       9:  12,
Heb        9:   25-28; 
Heb      10:  10-14)

wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat 
hoër as die hemele geword het;       27   wat nie elke dag nodig het, soos 
die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié 
van die volk nie. Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself 
geoffer het.
Heb    9: 12    ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met 
sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing 
teweeggebring.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Heb   9:  25 -28       25    ook nie om Homself dikwels te offer, soos die 
hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is 
nie,       26   want dan moes Hy dikwels gely het van die grondlegging 
van die wêreld af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die 
eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen.       27    En net 
soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,  
28    so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes 
van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan 
die wat Hom verwag tot saligheid.
Heb   10: 10-14       10   Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van 
die liggaam van Jesus Christus, net een maal.       11    En elke priester 
staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde 
slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie;     12   
maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd 
gaan sit aan die regterhand van God       13    en wag nou verder totdat 
sy vyande gemaak is ‘n voetbank van sy voete.       14   Want deur een 
offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.
{Terug na Vr 80}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

dat ons deur die Heilige Gees 
in Christus ingelyf word, 
(1   Kor    6: 17;
 1   Kor  10: 16-17)

wat nou na sy menslike natuur 
in die hemel aan die 
regterhand van die Vader is 
en 
(Joh     20: 17; 
 Kol        3: 1; 
 Heb      1: 3; 
 Heb      8: 1)
 

daar deur ons aanbid wil 
word. 
( Matt        6: 20-21; 
  Luk        24: 52;
  Joh          4: 21-24; 
  Hand       7: 55; 
  Kol           3: 1; 
  Fil            3:  20-21; 
  Tess        1: 10;
  Heb         9:  6-10). 

1   Kor   6: 17    Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.
1  Kor  10: 16-17       16     die beker van danksegging wat ons met 
danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus 
nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam 
van Christus nie?       17    Omdat dit een brood is, is ons almal een 
liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.

Joh   20: 17   Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie 
opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek 
vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God.
Kol   3: 1    As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge 
daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
Heb  1: 3    Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel 
van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur 
Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die 
regterhand van die Majesteit in die hoogte,
Heb   8: 1-2       1   Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dít: Ons het 
so ‘n Hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van 
die Majesteit in die hemele,       2    wat Hy as erfgenaam van alles 
aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.
{Terug na Vr 80}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Matt   6: 20-21      20   maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, 
waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; 
21    want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
Luk   24: 52    En hulle het Hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan 
met groot blydskap.
Joh   4 :  21-24       21   Jesus sê vir haar: Vrou, glo My, daar kom ‘n uur 
wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal 
aanbid nie.       22    Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat 
ons weet, want die saligheid is uit die Jode.       23   Maar daar kom ‘n 
uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en 
waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só 
aanbid.       24   God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en 
waarheid aanbid.
Hand   7:  55   Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die 
hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan 
die regterhand van God.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Kol   3: 1   As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge 
daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
Fil   3:  20-21      20    Want ons burgerskap is in die hemele, van waar 
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ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,       21    wat ons 
vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word 
aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles 
aan Homself kan onderwerp.
1  Tess  1: 10   en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode 
opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.
Hebr   9:  6-10       6     En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die 
priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te  
vervul,      7    maar in die tweede die hoëpriester alleen, een maal in die 
jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van 
die volk uit onwetendheid begaan —        8    waarmee die Heilige Gees 
dít duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank 
as die eerste tabernakel nog standhou nie.       9    Dit was ‘n beeld met 
die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring 
word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak 
nie,       10    omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende 
wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van 
herstelling.
{Terug na Vr 80}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Die Roomse mis, daarenteen, 
leer dat die lewendes en die 
gestorwenes nie deur die 
lyding van Christus vergewing 
van sondes het nie, tensy 
Christus nog daagliks vir hulle 
deur die priesters geoffer 
word. Verder dat Christus 
liggaamlik in die brood en wyn 
aanwesig is en derhalwe 
daarin aanbid moet word. Die 
mis is dus in wese niks anders 
nie as ‘n verloëning van die 
enige offer en lyding van 
Jesus Christus en ‘n afgodery 
wat vervloek is.
 (Heb     9:  26; 
  Heb   10:  12,14;
  Heb   10: 19-31). 

Heb   9: 26    want dan moes Hy dikwels gely het van die grondlegging 
van die wêreld af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die 
eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen.
Heb    10: 12   maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes ge-
bring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
Heb   10: 14   Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat 
geheilig word.
Heb   10: 19-31      19   Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om 
in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus       20   op die nuwe 
en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, 
dit is sy vlees,       21   en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het,   
22   laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle   
geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n 
slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.       23   Laat ons die 
belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof 
het, is getrou;       24   en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en 
goeie werke aan te spoor;       25   en laat ons ons onderlinge byeenkoms 
nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar 
vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.       26  
Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid 
ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie,       27    
maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die 
teëstanders sal verteer.       28   As iemand die wet van Moses verwerp 
het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee of drie;       29  
hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God 
vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, 
onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?       30   Want ons 
ken Hom wat gesê het: My kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek 
die Here; en weer: Die Here sal sy volk oordeel.       31   Vreeslik is dit 
om te val in die hande van die lewende God.

{Terug na Vr   80  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

81 Vraag: Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? 
Antwoord: 



74

Hulle wat vanweë hulle sondes ‘n 
afkeer van hulleself het, maar tog 
vertrou dat dit hulle om Christus 
wil vergewe is en dat die 
swakhede wat nog oor is, met sy 
lyding en sterwe bedek is; en dié 
wat ook begeer om hulle geloof 
hoe langer hoe meer te versterk 
en hulle lewe te verbeter. Maar die 
huigelaars en dié wat hulle nie 
van harte tot God bekeer nie, eet 
en drink ‘n veroordeling oor 
hulleself. (1  Kor   10: 19-22;
                 1  Kor   11:  28-29). 

1   Kor  10: 19-22      19    Wat sê ek dan? Dat ‘n afgod iets is, of dat 
‘n afgodsoffer iets is?        20    Nee, maar dat die heidene wat dit 
offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle 
met die duiwels gemeenskap moet hou nie.       21    Julle kan nie die 
beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle 
kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van 
die duiwels nie.       22    Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is 
ons miskien sterker as Hy?
1  Kor  11: 28 -29       28    Maar die mens moet homself beproef en 
só van die brood eet en uit die beker drink.       29   Want wie op 
onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, 
terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.

{Terug na Vr   81  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

82 Vraag: Moet dié mense ook aan die nagmaal toegelaat word 
wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig 
en goddeloos is? 

Antwoord: 
Nee, want so word die 
verbond van God ontheilig 
en sy toorn oor die hele 
gemeente opgewek.
(Ps         50: 16);
 Jes          1: 11-15;   
 Jes        66:  3; 
 Jer           7:  21-23; . 
1   Kor    11:  20,
1   Kor    11:  34)

Daarom is die Christelike 
kerk volgens die bevel van 
Christus en sy apostels 
verplig om sulke mense 
met die sleutels van die 
koninkryk van die hemel uit 
te sluit, totdat hulle 
verbetering van hulle lewe 
bewys.

Ps   50: 16   Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge 
en neem jy my verbond in jou mond–
Jes   1: 11-15       11    Wat het Ek aan die menigte van julle slagoffers? sê 
die HERE. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van 
vetgemaakte kalwers; en Ek het geen behae in die bloed van stiere of 
lammers of bokke nie.      12   As julle kom om voor my aangesig te verskyn, 
wie het dit van julle hand geëis — om my voorhowe te vertrap?
    13   Bring nie meer skynheilige offergawes nie; gruwelike reukwerk is dit 
vir My. Nuwemane en sabbatte, die uitroep van samekomste — Ek verdra 
geen ongeregtigheid en feestyd nie!      14    Julle nuwemane en julle feestye 
haat my siel; hulle is My ‘n oorlas. Ek is moeg om dit te dra.      15    En as 
julle jul hande uitbrei, bedek Ek my oë vir julle; ook as julle die gebed 
vermenigvuldig, luister Ek nie: julle hande is vol bloed.
Jes   66: 3    Wie ‘n bees as offer slag, is soos hy wat ‘n man doodslaan; wie 
‘n lam offer, soos hy wat ‘n hond se nek breek; wie ‘n spysoffer bring––dit is 
varkbloed; wie wierook as gedenkoffer bring, is soos hy wat ‘n afgod prys. 
Soos húlle hul eie weë verkies het en hulle siel ‘n behae het in hul 
verfoeisels,                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Jer   7:  21-23          21   So sê die HERE van die leërskare, die God van 
Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis.       22    Want 
Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, 
nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of 
slagoffer nie.       23   Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister  
na my stem, dan sal Ek vir julle ‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees;  
en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan 
gaan.
1  Kor  11:  20   As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die 
nagmaal van die Here eet nie.
1  Kor   11:  34    en as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat 
julle nie tot ‘n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek 
kom.

{Terug na Vr   82  }             {Gaan na inhoudsopgawe}
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Die kerklike tug (Sondag 31) 

Sondag 31 

83 Vraag: Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? 
Antwoord: 
Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Met albei hierdie handelinge word 
die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. 

84 Vraag: Hoe word die koninkryk van die hemel deur die 
verkondiging van die heilige evangelie oop- en toegesluit? 

Antwoord: 
Volgens die bevel van Christus word aan die 
gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig 
en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik 
deur God ter wille van die verdienste van Christus 
vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van 
die evangelie met ‘n ware geloof aanneem. 

Mt   16: 18 -19       18    En Ek sê ook vir jou: Jy is 
Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente 
bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oor-
weldig nie.       19   En Ek sal jou die sleutels van 
die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op 
die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde 
wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal 
in die hemel ontbonde wees.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Matt   18:15-19      15    En as jou broeder teen jou 
sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom al-
leen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder 
gewin;       16   maar as hy nie luister nie, neem 
nog een of twee met jou saam, sodat in die mond 
van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan.   
17    En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die 
gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luis-
ter nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en 
die tollenaar.       18   Voorwaar Ek sê vir julle, alles 
wat julle op die aarde bind, sal in die hemel ge-
bonde wees; en alles wat julle op die aarde ont-
bind, sal in die hemel ontbonde wees.       19   
Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem 
op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit 
sal hulle ten deel val van my Vader wat in die he-
mele is.
Joh     20: 21 -23       21   Jesus sê toe weer vir hul-
le: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, 
stuur Ek julle ook.       22    En nadat Hy dit gesê 
het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die 
Heilige Gees.       23    As julle die mense hulle 
sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as 
julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou.

{Terug na Vr   84  }   

{Gaan na inhoudsopgawe}

Daarenteen word aan al die ongelowiges en 
huigelaars verkondig dat die toorn van God en die 
ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle 
nie bekeer nie. 
( Matt   16: 18-19;
 Joh     20: 21-23).  
Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal 
God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe 
oordeel.
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85 Vraag: Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- 
en oopgesluit? 

Antwoord: 
Volgens die bevel van Christus word dié 
wat die naam Christen dra en tog ‘n 
onchristelike leer huldig of hulle onchristelik 
gedra, eers herhaalde kere broederlik 
vermaan. 

Matt  18: 15-19      15    En as jou broeder teen jou sondig, 
gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou 
luister, dan het jy jou broeder gewin;      
16    maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met 
jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke 
woord kan vasstaan.       17    En as hy na hulle nie luister 
nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente 
ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden 
en die tollenaar.       18   Voorwaar Ek sê vir julle, alles 
wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde 
wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die 
hemel ontbonde wees.       19     Weer sê Ek vir julle: As 
twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat 
hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat 
in die hemele is.
                    {Gaan na inhoudsopgawe}
1   Kor  5:  4 -5    4    in die Naam van onse Here Jesus 
Christus, as julle vergader het en my gees saam met die 
krag van onse Here Jesus Christus––       5    om so 
iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die 
vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die 
Here Jesus.
1   Kor   5: 11    maar nou skryf ek aan julle om nie om te 
gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, 
‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n 
kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so 
iemand moet julle selfs nie saam eet nie.
2   Kor   2:  6-8      6   Vir so iemand is daardie bestraffing 
deur die meerderheid genoeg;      7   sodat julle 
daarenteen hom liewer moet vergewe en vertroos, dat so 
iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer 
word nie.      8    Daarom vermaan ek julle om die liefde 
aan hom te bevestig.

{Terug na Vr   85  }    {Gaan na inhoudsopgawe}

As hulle egter nie van hulle dwalinge of 
skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan 
die gemeente of aan dié wat deur die 
gemeente daarvoor aangewys is, gesê 
word. 
As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde 
se vermaninge steur nie, word hulle nie 
langer tot die heilige sakramente toegelaat 
nie en uit die Christelike gemeente en deur 
God self uit die ryk van Christus uitgesluit. 
Hulle word weer as lede van Christus en sy 
gemeente aangeneem wanneer hulle 
werklike verbetering beloof en bewys 
(    Matt    18: 15-19; 
 1  Kor        5: 4-,5,
 1  Kor        5: 11; 
 2   Kor       2:  6-8).

Die Derde Deel: Die dankbaarheid wat ons aan 
God vir die verlossing verskuldig is (Sondag 32-
52) 

Sondag 32 

86 Vraag: Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons 
tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit 
genade deur Christus uit ons ellende verlos is? 

Antwoord: 
Omdat Christus ons, nadat Hy 
ons met sy bloed gekoop het, 
ook deur sy Heilige Gees tot 
sy ewebeeld vernuwe sodat 
ons met ons hele lewe bewys 

Rom   6: 13   En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as 
werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van 
God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as 
werktuie van geregtigheid in die diens van God.
Rom   12: 1    Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van 
God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God 
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(   Rom      6: 13; 
    Rom     12: 1,2; 
1    Kor       6:  20;
1   Pet        2:  5,
1   Petr       9; 1)
 
dat ons God dankbaar is vir sy 
weldade en Hy deur ons 
geprys word.
(Matt 5:16; 
1 Pet 2:12) 

welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.
Rom   12: 2    En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar 
word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan 
beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
1   Kor   6: 20   Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle 
liggaam en in julle gees wat aan God behoort.    
               {Gaan na inhoudsopgawe}
1  Pet   2: 5    en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n 
geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring 
wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.
1  Pet   2:  9   Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike 
priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig 
die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy 
wonderbare lig,

Mt    5: 16   Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie 
werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.
1   Pet   2: 12    en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, 
sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle 
op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in 
die dag van besoeking.
{Terug na Vr 86}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Verder, sodat ons vir onsself 
uit die vrugte van ons geloof 
sekerheid kan kry en
(       Matt  7:  17; 
        Gal    5:  6, 22
2      Pet    1: 10),
ons deur ons godvresende 
lewe ons naaste ook vir 
Christus kan wen 
(1   Pet      3: 1,2; 
      Rom  14: 19). 

2   Pet 1: 10   Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om 
julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle 
nooit struikel nie.
Mt   7: 17    So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom 
dra slegte vrugte.
Ga   5:  6     Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die on-
besnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk.
Ga   5:  22    Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, 
selfbeheersing.
1   Pet   3: 1-2    1    Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderda-
nig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle 
ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word      
2     as hulle jul reine, godvresende wandel aanskou het.
Rom   14: 19    Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge 
stigting dien.

{Terug na Vr 86}           {Gaan na inhoudsopgawe}

87 Vraag: Kan dié mense dan nie salig word wat in hulle 
goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God 
bekeer nie? 

Antwoord: Nee, glad nie. 
Want die Skrif sê dat geen 
onkuise, afgodedienaar, 
egbreker, dief, gierigaard, 
dronkaard, lasteraar, 
rower en sulkes die 
koninkryk van God sal 
beërwe nie.
(1   Kor    6: 9-10; 
      Ef       5: 5-6; 
 1  Joh     3: 14). 

1   Kor   6:  9 -10      9    Of weet julle nie dat die onregverdiges die 
koninkryk van God nie sal beërwe nie?      10    Moenie dwaal nie! Geen 
hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete 
of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die 
koninkryk van God beërwe nie. 
Ef   5:  5-6      5    Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine 
of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van 
Christus en van God nie.       6     Laat niemand julle met ydel woorde verlei 
nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die 
ongehoorsaamheid.
1  Joh   3: 14    Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, 
omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die 
dood.

{Terug na Vr   8  6             {Gaan na inhoudsopgawe}
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Sondag 33 

88 Vraag: Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die 
mens? 

Antwoord: Uit twee dele:
die afsterwing van die ou 
mens en 
die opstanding van die 
nuwe mens. 
  ( Rom      6:  1,
    Rom      6:  4 - 6;  
    Ef          4:  22 - 24; 
    Kol         3:  5 - 6,
    Kol         3   8 -10; 
1  Kor         5:  7;
2  Kor         7:  10).

Rom   6: 1   Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade 
meer kan word?
Rom   6: 4 -6       4   Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in 
die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die 
heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.      5    
Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy 
dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding;      6   aangesien 
ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die 
sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.
Ef   4:  22 -24       22    dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue 
mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde 
gaan,        23    en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed 
24    en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in 
ware geregtigheid en heiligheid ,    
 { Terug na Vr 88}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Kol   3: 5 -6      5   Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik 
hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat 
afgodediens is,      6    waardeur die toorn van God oor die kinders van die 
ongehoorsaamheid kom,
Kol   3: 8 -10    8   Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, 
woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.       9    Lieg nie vir 
mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het         10    en 
julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die 
beeld van sy Skepper, 
1   Kor  5: 7   Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan 
wees––soos julle inderdaad ongesuurd is––want ook ons paaslam is vir ons 
geslag, naamlik Christus.
2   Kor  7: 10   Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n 
onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk 
die dood.

{Terug na Vr   8  8  }             {Gaan na inhoudsopgawe}
 

89 Vraag: Wat is die afsterwing van die ou mens? 
Antwoord: 

Dit is ‘n hartlike berou 
daaroor dat ons God deur 
ons sondes vertoorn het en 
daarom hoe langer hoe 
meer die sonde haat en 
daarvan wegvlug. 
( Rom     8: 13; 
 Joël       2: 13;
 Hos        6: 1). 

Rom   8: 13   want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle 
deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. 
Joël   2: 13    En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die 
HERE julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot 
van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil; 
Hos   6: 1   Kom en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het verskeur 
en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind.

{Terug na Vr   8  9  }             {Gaan na inhoudsopgawe}
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90 Vraag: Wat is die opstanding van die nuwe mens? 
Antwoord: 

Dit is ‘n hartlike vreugde in 
God deur Christus en
(Rom     5: 1;   
 Rom   14: 17; 
 Jes     57: 15) 

Rom   5: 1   Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by 
God deur onse Here Jesus Christus;
Rom   14: 17    Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar 
geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Jes   57: 15    Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, 
Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die 
verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die 
nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.

‘n lus en liefde om volgens 
die wil van God in alle 
goeie werke te lewe
(Rom   6: 10  - 11; 
 Gal     2:  20). 

Rom   6: 10-11    10    Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die son-
de eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God.     
11    So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar le-
wend is vir God in Christus Jesus, onse Here.
Ga    2:  20     Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar 
Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof 
in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.  

{Terug na Vr   90  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

91 Vraag: Wat is goeie werke? 
Antwoord: 

Slegs dié wat uit ‘n ware 
geloof   (Rom 14:  23), 

Rom    14:  23    Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit 
die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.

volgens die Wet van God,
   (Lev     18:  4; 
1   Sam  15:  22; 
     Ef        2:  10), 

Lev    18: 4    My verordeninge moet julle doen en my insettinge hou om 
daarin te wandel. Ek is die HERE julle God.
1   Sam  15: 22    Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en 
slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om 
gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van 
ramme.
Ef   2: 10    Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie 
werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

tot sy eer gedoen word en
(1 Kor 10:  31), 

1   Kor  10:  31   Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot 
verheerliking van God.  

{Terug na Vr   91  }                     {Gaan na inhoudsopgawe}
nie dié wat op ons 
goeddunke of op 
oorgelewerde gebruike van 
mense gegrond is nie (Eseg 
20:  18-19; 
 Jes        29:  13;
  Matt     15:   7-9).

Eseg   20: 18-19      18    Maar Ek het aan hulle kinders in die woestyn gesê: 
Wandel nie in die insettinge van julle vaders nie en onderhou nie hulle 
verordeninge nie en verontreinig julle nie met hulle drekgode nie.      
19     Ek is die HERE julle God; wandel in my insettinge en onderhou my 
verordeninge en doen dit. 
Jes    29: 13    En die Here het gesê: Omdat hierdie volk nader kom met 
hulle mond en My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, 
sodat hulle vrees vir My ‘n aangeleerde mensegebod is, 
Matt   15: 7-9      7    Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe 
hy gesê het:      8     Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met 
die lippe, maar hulle hart is ver van My af.      9    Maar tevergeefs vereer 
hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is. 

  {Terug na Vr   91  }             {Gaan na inhoudsopgawe}
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Die Wet (Sondag 34-44) 

Sondag 34 

92 Vraag: Hoe lui die Wet van die Here? 
Antwoord: 
God het al hierdie gebooie aangekondig   (Eks   20:  1-17;     Deut    5:  6-21): 

Ek is die Here, jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. 
Die eerste gebod: Jy mag naas My geen ander gode hê nie. 
Die tweede gebod: Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel 
daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of 
dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van 
hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat, maar Ek betoon my 
liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam. 
Die derde gebod: Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die 
een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. 
Die vierde gebod: Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy 
moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, 
nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die 
vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en 
alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here 
dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig.  
    {Terug na Vr   92  }                     {Gaan na inhoudsopgawe}
Die vyfde gebod: Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou 
God vir jou gee. 
Die sesde gebod: Jy mag nie moord pleeg nie. 
Die sewende gebod: Jy mag nie egbreuk pleeg nie. 
Die agste gebod: Jy mag nie steel nie. 
Die negende gebod: Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie. 
Die tiende gebod: Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, 
ook nie ‘n slaaf of slavin, ‘n bees of ‘n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. 

{Terug na Vr 92}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

93 Vraag: Hoe word hierdie gebooie ingedeel? 
Antwoord: 

In twee tafels,
(Eks    34:  28;;
 Deut     4: 13; 
 Deut   10:  3 - 4)

Eks   34: 28    En hy was daar by die HERE veertig dae en veertig 
nagte; hy het geen brood geëet en geen water gedrink nie. En Hy het 
op die tafels die woorde van die verbond, die tien woorde, geskrywe.;
Deut   4: 13    Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle 
beveel  het om te doen, die tien woorde, en dit op twee kliptafels 
geskrywe.
Deut    10:  3-4      3    Toe het ek ‘n ark van akasiahout gemaak en 
twee kliptafels soos die eerstes gekap en op die berg geklim met die 
twee tafels in my hand.      4    En Hy het op die tafels, volgens die 
eerste skrif, die tien woorde geskrywe wat die HERE op die dag van 
die vergadering by die berg uit die vuur met julle gespreek het; en die 
HERE het dit aan my gegee.

waarvan die eerste in vier gebooie 
ons leer hoe ons ons teenoor God 
moet gedra,

                   {Gaan na inhoudsopgawe}

die tweede in ses gebooie, wat 
ons aan ons naaste verskuldig is

Mt   22: 37 -40       37    En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou 
God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele ver-
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(Matt   22:  37-40) stand.       38   Dit is die eerste en groot gebod.       39   En die tweede 
wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.       
40    Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.

{Terug na Vr 93}           {Gaan na inhoudsopgawe}

94 Vraag: Wat gebied God in die eerste gebod? 

Antwoord: 
Ek moet ter wille van my 
sieleheil en saligheid alle 
afgodery 
(1  Kor     6:  9 -10;   
 1   Kor  10:  7, 14;
 1   Joh    5:   21)

towery, waarsêery, bygeloof
(Lev     19:  31; 
 Deut    18:  9 - 12),

aanroeping van heiliges of 
ander skepsels 
( Matt     4:  10; 
  Op      19: 10;   
  Op      22 : 8 - 9) 
vermy en daarvan wegvlug. 

1   Kor   6: 9-10       9   Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk 
van God nie sal beërwe nie?      10   Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of 
afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of 
gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van 
God beërwe nie.
1   Kor   10: 7   En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle 
was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het 
opgestaan om te speel.
1   Kor    10: 14    Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens.
1   Joh    5: 21    My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Lev  19: 31    Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die gees-
te wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek 
is die HERE julle God.
De   18:  9 -12        9   As jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal 
gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen 
nie.       10    Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter 
deur die vuur laat deurgaan––wat met waarsêery, goëlery of met verklaring 
van voortekens of towery omgaan nie,        11    of wat met besweringe om-
gaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat 
die dooies raadpleeg nie.       12    Want elkeen wat hierdie dinge doen, is 
vir die HERE ‘n gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou 
God hulle voor jou uit.
{Terug na Vr 94}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Matt   4: 10   Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is 
geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.
Op    19: 10   En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy 
het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou 
broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis 
van Jesus is die gees van die profesie.; 
Op    22:   8 - 9        8    En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; 
en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die 
voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het.     9   Toe sê hy vir my: 
Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders, die 
profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God.
{Terug na Vr 94}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Ek moet die enige ware 
God reg leer ken 
(Joh  17: 3), 

Hom alleen vertrou 
(Jer  17: 5, 7), 

my slegs aan Hom met alle 
nederigheid 
(1   Pet   5:  5-6) 

en geduld onderwerp 
 (   Rom   5:  3 - 4; 
 1   Kor   10: 10;

Joh   17:  3    En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige 
God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Jer   17:  5   So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou 
en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.
Jer   17: 7   Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se 
vertroue die HERE is.

1   Pet   5:  5-6      5   Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig 
wees; en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, 
want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy 
genade.     6   Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy 
julle kan verhoog op die regte tyd.

Rom    5:  3 - 4      3    En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die 
verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk,    
 4    en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop;
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      Fil       2: 14
      Kol     1: 11;
     Heb  10: 36)

en van Hom alleen alle 
goeie dinge verwag.
(Ps    104: 27; 
Jes      45: 7; 
Jak       1: 17) 

1    Kor  10: 10    En moenie murmureer soos ook sommige van hulle 
gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom.
Fil    2:  14    Doen alles sonder murmurering en teëspraak,
Kol    1:  11    en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy 
heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap,
Heb   10:  36   Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van 
God gedoen het, die belofte te verkry.
{Terug na Vr 94}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Ps   104:  27-30       27   Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee 
op die regte tyd.       28    U gee dit aan hulle, hulle tel dit op; U maak u hand 
oop, hulle word versadig met die goeie.       29    U verberg u aangesig, hulle 
word verskrik; U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hul 
stof.       30    U stuur u Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat 
van die aarde nuut.
Jes    45:  7   wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en 
die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.
Jak     1:   17    Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, 
van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van 
omkering is nie.
{Terug na Vr 94  }                     {Gaan na inhoudsopgawe}

Ek moet Hom met my hele 
hart liefhê, 
( Deut     6: 5; 
  Matt    22: 37)

vrees  en
( Deut      6:  2; 
  Ps      111: 10; 
  Spr         1: 7; 
  Spr         9: 10; 
 Matt      10: 28) 

eer. 

(Deut 10: 20;
 Matt    4: 10;). 

De    6:  5    Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en 
met jou hele siel en met al jou krag.
Mt    22:  37    En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met 
jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

Deut   6:  2    dat jy die HERE jou God kan vrees om al sy insettinge en sy 
gebooie wat ek jou beveel, te hou––jy en jou kind en jou kindskind al die dae 
van jou lewe; en dat jou dae verleng kan word.
Ps   111: 10  Resj .   Die vrees van die HERE is die beginsel van die 
wysheid; Sin. almal wat dit beoefen, het ‘n goeie verstand. Tau. Sy lof 
bestaan tot in ewigheid.; 
Spr   1: 7    Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte 
verag wysheid en tug.                    {Gaan na inhoudsopgawe}
Spr   9: 10     Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en 
kennis van die Heilige is verstand.
Matt   10: 28     En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar 
die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as 
die liggaam kan verderwe in die hel.

Deut   10: 20    Die HERE jou God moet jy vrees, Hom moet jy dien en Hom 
moet jy aanhang en by sy Naam sweer.
Matt   4:  10    Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is 
geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.
{Terug na Vr 94}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Sodoende sien ek eerder 
van alle skepsels af as om 
in die minste teen sy wil te 
handel .
(Matt     5:  29 - 30;
Matt    10:  37; 
Hand    5:  29). 

Matt   5:   29 - 30       29    As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en 
gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan 
en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.       30     En as jou 
regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is 
vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel 
gewerp word nie.
Matt   10:  37    Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en 
wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.
Hand    5: 29    En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan 
God meer gehoorsaam wees as aan die mense.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}

95 Vraag: Wat is afgodery? 
Antwoord: 

Dit is om in die plek van die 
enige ware God 
wat Hom in sy Woord 

1   Kron   16:  26    Want al die gode van die volke is afgode, maar die 
HERE het die hemele gemaak.
Joh   5: 23   sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie 
die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.
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geopenbaar het, 
of naas Hom iets anders uit 
te dink of te hê 
waarop jy jou vertroue stel.
(1  Kron   16:  26; 
     Joh       5:  23
     Gal       4:  8; 
     Ef         2:  12; 
     Ef         5:  5; 
     Fil        3:  19;
1   Joh      2:  23; 
2   Joh           9;). 

Gal   4: 8   Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle dié gedien 
wat van nature geen gode is nie; 
Ef    2: 12   dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die 
burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van 
die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. 
Ef    5: 5   Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of 
gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van 
Christus en van God nie.
Fil  3: 19   Hulle einde is die verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in 
hulle skande; hulle bedink aardse dinge.
1   Joh    2: 23    Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie.
2   Joh    9    Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus 
nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel 
as die Seun.

{Terug na Vr   95  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 35 

96 Vraag: Wat eis God in die tweede gebod? 
Antwoord: 

Ons mag God op geen 
enkele manier afbeeld nie 
en
( Deut      4: 15,19;
  Jes      40: 18 - 25;
  Hand   17:  29;
  Rom      1:  23 - 24)

Deut   4: 15 -16     15   Neem julle dan terdeë in ag ter wille van julle siele––
want julle het géén verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit 
die vuur met julle gespreek het nie––       16   sodat julle nie verderflik handel 
deurdat julle vir julle ‘n gesnede beeld, ‘n gelykenis van enige afgodsbeeld, 
maak nie: ‘n afbeelding van man of vrou,      
             {Gaan na inhoudsopgawe}
Jes   40:  18 - 25     18    By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter 
gelykenis naas Hom stel?      19    Die ambagsman giet ‘n beeld, en die 
goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwerkettings.        20   Wie te arm 
is vir so ‘n offergawe, kies ‘n stuk hout wat nie vergaan nie; hy soek vir hom 
‘n kunsvaardige ambagsman om ‘n beeld op te rig wat nie wankel nie.       
21    Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend 
gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie?        
22    Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos 
sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n 
tent om in te woon.       23    Hy maak die vorste tot niet, die heersers van 
die aarde verander Hy in nietigheid;       24   skaars is hulle geplant, skaars 
is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of Hy blaas op hulle, 
sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg soos ‘n stoppel.       25    By 
wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige.
Hand    17:  29    As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat 
die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns 
en uitvinding, gelyk is nie.
Rom    1:  23 -24       23    en die heerlikheid van die onverganklike God 
verander in die gelykvormigheid van die beeld van ‘n verganklike mens en 
van voëls en viervoetige en kruipende diere.      24    Daarom het God hulle 
ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle 
liggame onder mekaar te onteer
{Terug na Vr 96}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Hom op geen ander manier 
vereer as wat Hy in sy 
Woord beveel het nie.
   ( Deut    12:  30-32; 
1   Sam    15:  23; 
     Matt    15:  9). 

De   12: 30 -32       30    neem jou dan in ag dat jy nie, agter hulle aan, ver-
strik word nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode 
vra en sê nie: Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? ––dat ek ook so kan 
doen.       31    So mag jy nie handel met die HERE jou God nie; want alles 
wat vir die HERE ‘n gruwel is, wat Hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen; 
want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle 
gode.       32    Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag 
daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.
1   Sam  15:  23    Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en ei-
esinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE 
verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.
Mat    15:  9   Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat 
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gebooie van mense is.

{Terug na Vr 96}           {Gaan na inhoudsopgawe}

97 Vraag: Mag ons dan glad nie beelde maak nie? 
Antwoord: 

God kan en mag op geen 
enkele manier afgebeeld 
word nie  (Jes   40:  25). 

Jes    40:  25    By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê 
die Heilige.

Die skepsels mag wel 
afgebeeld word, maar God 
verbied dat ons van hulle 
afbeeldings maak en besit 
om dit te vereer en Hom 
daardeur te dien. 
(    Eks     23:  24 - 25;  
     Eks     34:  13 -14; 
     Eks     34:  17; 
     Num    33:  52;
     Deut     7:  5;
     Deut   12:  3;
     Deut   16:  21;
2   Kon    18:  3 - 4). 

  {Gaan na 
inhoudsopgawe}

Eks   23:  24 - 25       24    Jy mag jou voor hulle gode nie neerbuig en hulle 
nie dien nie, ook mag jy nie doen na hulle werke nie; maar jy moet hulle 
heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan.   25   En julle moet 
die HERE julle God dien; dan sal Hy jou brood en jou water seën, en Ek sal 
siektes uit jou midde verwyder.

Eks   34: 13-14     13   Maar hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare 
verbrysel en hulle heilige boomstamme afkap.      14   Want jy mag jou nie 
neerbuig voor ‘n ander god nie; want die HERE se Naam is Jaloers — ‘n 
jaloerse God is Hy.

Eks   34: 17  Jy mag vir jou geen gegote gode maak nie.

Num   33: 52   moet julle al die bewoners van die land voor julle uit verdrywe 
en hulle beeldhouwerk verniel; ook moet julle al hulle gegote beelde verniel 
en al hulle hoogtes verwoes. 

 {Terug na Vr 96}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Deut  7: 5    Maar julle moet met hulle so doen: hulle altare moet julle  
omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme 
omkap en hulle gesnede beelde met vuur verbrand.
Deut  12: 3    En julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare 
verbrysel en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand en die 
gesnede beelde van hulle gode omkap en hulle naam van dié plek 
laat verdwyn.
Deut  16: 21    Jy mag vir jou nie ‘n heilige boomstam — enige 
boom — plant langs die altaar van die HERE jou God wat jy vir jou 
sal maak nie.
2   Kon  18: 3-4     3    En hy het gedoen wat reg was in die oë van 
die HERE net soos sy vader Dawid gedoen het.      4   Hy het die 
hoogtes afgeskaf en die klippilare verbreek en die heilige 
boomstamme omgekap en die koperslang wat Moses gemaak het, 
stukkend gestamp, omdat die kinders van Israel tot op dié dae 
daarvoor offerrook laat opgaan het; en hy het dit Nehústan genoem.
                   {Gaan na inhoudsopgawe}

98 Vraag: Mag ons beelde as "boeke van die leke" in die 
kerkgebou toelaat? 

Antwoord: Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. 
Hy wil sy Christene nie deur 
stom beelde nie, 
(Jer   10: 8; 
Hab    2: 18-19,)

Jer  10: 8    Maar almal saam word hulle dom en dwaas, die tugtiging van 
die nietige afgode––dit is hout.
Hab    2: 18 - 19     18   Wat baat ‘n gesnede beeld dat sy maker dit 
reggekap het, ‘n gegote beeld, wat ‘n leuenleraar is, dat die maker op sy eie 
maaksel vertrou, deur stomme afgode te maak?      19   Wee hom wat vir ‘n 
stuk hout sê: Word wakker! vir ‘n dooie klip: Ontwaak! Kan hy ‘n mens leer? 
Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer, en daar is géén gees in sy binneste 
nie!.
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maar deur die lewende 
verkondiging van sy Woord 
laat onderrig. 
     (Rom  10: 14-15,
      Rom  10: 17; 
2    Tim      3:  16,17;
2    Pet      1: 19). 

Rom    10: 14 - 15      14   Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie 
geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het 
nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?      15  En hoe kan hulle 
preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voe-
te van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie 
van die goeie verkondig!
Rom  10: 17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die 
woord van God.
2   Tim    3: 16 - 17     16    Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot 
lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  
17    sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volko-
me toegerus.
2   Pet  1: 19    En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle 
tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag 
aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;

{Terug na Vr 9  8  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 36 

99 Vraag: Wat eis die derde gebod? 
Antwoord: 

Ons mag die Naam van 
God nie laster of misbruik 
deur te vloek, 
(Lev   24: 11 - 16),

Lev    24: 11 - 16      11    Toe het die seun van die Israelitiese vrou die 
NAAM gelaster en gevloek. Daarom het hulle hom na Moses gebring. En die 
naam van sy moeder was Sélomit, die dogter van Dibri, van die stam van 
Dan.      12     En hulle het hom in die gevangenis gesit, dat hulle ‘n beslis-
sing kon verkry volgens die uitspraak van die HERE.     13    En die HERE 
het met Moses gespreek en gesê:     14    Bring die vloeker buitekant die 
laer uit, en almal wat dit gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê; dan 
moet die hele vergadering hom stenig.     15    En met die kinders van Israel 
moet jy spreek en sê: As iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra..     16     
En wie die Naam van die HERE laster, moet sekerlik gedood word; die hele 
vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling net soos die kind 
van die land   as hy die NAAM laster, moet hy gedood word.

deur ‘n valse eed  of
(Lev  19: 12) 

Lev   19: 12    En julle mag nie vals sweer by my Naam en so die Naam van 
jou God ontheilig nie. Ek is die HERE.\     
              {Gaan na inhoudsopgawe}

deur onnodig te sweer nie.
 (Matt   5: 37; 
  Jak     5: 12). 

Matt    5:  37   Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, 
is uit die Bose.
Jak    5: 12    Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie: nie by die 
hemel nie, ook nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie; maar laat 
julle ja ja wees en julle nee nee, sodat julle nie onder ‘n oordeel val nie.
{Terug na Vr 99}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Verder mag ons nie deur 
stil te bly of dit toe te laat 
ons aan sulke verskriklike 
sondes skuldig maak nie.
( Lev     5: 1; 
  Spr    29:  24). 

Lev   5: 1    En as iemand sondig   dat hy die luid uitgesproke beswering 
hoor, terwyl hy getuie was, dit gesien het of daarvan weet   as hy naamlik dit 
nie te kenne gee nie en so sy ongeregtigheid moet dra;
Spr   29: 24    Hy wat saam met ‘n dief deel, haat sy eie siel; hy hoor die 
beswering, maar openbaar niks nie.

Kortom, ons mag die heilige 
Naam van God nie anders 
as met vrees en eerbied 
gebruik nie, 
(Jes    45:  23;
 Jer       4:  2), 

Jes   45: 23    Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit my mond, ‘n woord 
wat nie herroep word nie: dat voor My elke knie sal neerbuig, by My elke 
tong sal sweer.
Jer   4: 2    Dan sal jy sweer: So waar as die HERE leef! in waarheid, in reg 
en in geregtigheid; en die nasies sal hulleself in Hom seën en hulle in Hom 
beroem.

sodat Hy deur ons reg bely,
(Matt      10:  32; 
 Rom     10:  9-10), 

Mt   10: 32    Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook 
bely voor my Vader wat in die hemele is.
Rom   10:  9 -10       9    As  jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou 
hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;     10  
want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot red-
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ding.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
aangeroep en
    (Ps   50: 15; 
1   Tim   2: 8)

Ps   50: 15    en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, 
en jy moet My eer.
1   Tim   2: 8    Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige 
hande ophef sonder toorn en twis.

in al ons woorde en werke 
geprys word. 
 ( Rom   2: 24;
    Kol     3: 16-17; 
1  Tim    6: 1).

Rom   2:  24   Want, soos geskrywe is, die Naam van God word om julle 
ontwil onder die heidene gelaster.

Kol   3: 16-17     16  Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle 
wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike 
liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.     17   
En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die 
Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

1  Tim   6: 1  Almal wat diensknegte is onder ‘n juk, moet hulle eie here alle 
eer waardig ag, sodat die Naam van God en die leer nie belaster mag word 
nie.

{Terug na Vr 99}           {Gaan na inhoudsopgawe}

 

100 Vraag: Is dit dan so ‘n groot sonde om die Naam van God 
te laster deur te sweer en te vloek dat God Hom ook oor 
elkeen vertoorn wat hierdie sonde nie sover moontlik 
teëgaan en verbied nie? 

Antwoord: 
Ja, seker, 
(Spr   29: 24; 
Lev      5: 1), 
want geen sonde is groter en

Spr   29: 24    Hy wat saam met ‘n dief deel, haat sy eie siel; hy hoor 
die beswering, maar openbaar niks nie.
Lev   5: 1    En as iemand sondig   dat hy die luid uitgesproke 
beswering hoor, terwyl hy getuie was, dit gesien het of daarvan weet   
as hy naamlik dit nie te kenne gee nie en so sy ongeregtigheid moet 
dra;

vertoorn God meer as die 
lastering van sy Naam nie. 
Daarom het Hy ook beveel om 
dit met die dood te straf. 
(Lev   24:15-16). 

Lev 24: 15-16       15     En met die kinders van Israel moet jy spreek en 
sê: As iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra.     16    En wie die 
Naam van die HERE laster, moet sekerlik gedood word; die hele 
vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling net soos die 
kind van die land   as hy die NAAM laster, moet hy gedood word.

{Terug na Vr   100  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 37 

101 Vraag: Mag ‘n mens ook godvresend by die Naam van God 
‘n eed sweer? 

Antwoord: 
Ja, as die owerheid dit van 
sy onderdane eis of as die 
nood dit vereis om 
daardeur trou en waarheid 
te bevestig. 
Dit moet dan tot eer van 
God en tot heil van ons 

Deut   6: 13   Jy moet die HERE jou God vrees en Hom dien; en by sy Naam 
moet jy sweer. 
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naaste gedoen word. 
Sodanige eedswering is op 
die Woord van God 
gegrond en
(Deut    6: 13; 
 Deut   10: 20; 
 Jes     48: 1;
 Heb      6: 16),

Deut  10: 20   Die HERE jou God moet jy vrees, Hom moet jy dien en Hom 
moet jy aanhang en by sy Naam sweer.
Jes   48: 1   Hoor dit, huis van Jakob wat julleself noem met die naam van 
Israel en uit die waters van Juda voortgekom het, wat sweer by die Naam 
van die HERE en die God van Israel roem, maar nie in waarheid of in 
geregtigheid nie––
Heb   6 : 16   Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van 
bevestiging is vir hulle die einde van alle teëspraak.
{Terug na Vr 101}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

die gelowiges in die Ou en 
Nuwe Verbond het dit reg 
gebruik 
(Gen    21:  24;   
     Gen      31:  53-54; 
     Jos         9:  15; 
     Jos         9: 19;
1   Sam     24:  22  (24: 23); 
2   Sam       3:  35; 
1   Kon        1:  28-29; 
     Rom       1: 9;   
     Rom       9: 1; 
2   Kor         1:  23). 

Gen   21:  24    En Abraham antwoord: Ek sweer.
Gen   31:  53 -54       53   Die God van Abraham en die God van Nahor, die 
God van hulle vader, sal regter tussen ons wees. En Jakob het gesweer by 
die Vrees van sy vader Isak.      34   En Abraham het baie dae as 
vreemdeling in die land van die Filistyne vertoef.
Jos   9: 15    En Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle ‘n verbond 
gesluit, dat hy hulle sou laat lewe; en die owerstes van die vergadering het 
hulle dit met ‘n eed beloof.
Jos   9: 19    Daarop sê al die owerstes aan die hele vergadering: Ons het 
self vir hulle gesweer by die HERE, die God van Israel; en nou mag ons 
hulle nie aanraak nie.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
1   Sam   24:  22  (24: 23)    Toe sweer Dawid vir Saul. En Saul het na sy 
huis gegaan, maar Dawid en sy manne het na die bergvesting opgetrek.
2   Sam   3:  35    Daarop kom die hele volk om Dawid te beweeg dat hy 
brood moet eet terwyl dit nog dag was; maar Dawid het gesweer en gesê: 
Mag God so aan my doen en so daaraan toedoen as ek voor 
sonsondergang brood of enigiets proe.
1   Kon  1:  28-29      28    Daarop antwoord koning Dawid en sê: Roep 
Bátseba vir my! En sy het ingekom voor die koning en voor die koning gaan 
staan.       29   Toe sweer die koning en sê: So waar as die HERE leef wat 
my uit alle benoudheid verlos het,
Rom   1:  9    Want God wat ek in my gees dien in die evangelie van sy 
Seun, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink
Rom    9:  1   Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie   my gewete 
getuig saam met my in die Heilige Gees
2   Kor   1:  23   Maar ek roep God as getuie aan oor my siel dat ek om julle 
te spaar nog nie na Korinthe gekom het nie––

{Terug na Vr 101}           {Gaan na inhoudsopgawe}

102 Vraag: Mag ‘n mens ook by die heiliges of by ander 
skepsels sweer? 

Antwoord: 
Nee, want om ‘n regte eed te 
sweer, beteken dat ek God aanroep 
as 
die enigste kenner van die hart om 
vir die waarheid getuienis te gee en 
my te straf as ek vals sweer 
(      Rom  9: 1; 
  2   Kor    1:  23) 

 
Rom   9: 1   Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie   my 
gewete getuig saam met my in die Heilige Gees
2   Kor    1:  23   Maar ek roep God as getuie aan oor my siel dat ek 
om julle te spaar nog nie na Korinthe gekom het nie–– 

Hierdie eer kom geen skepsel toe 
nie.
(Matt   5: 34-36;  
 Jak     5: 12). 

Matt    5:  34 -36      34   Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd 
nie––nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;      35   ook 
nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is; ook nie 
by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot Koning;      36   
ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of 
swart kan maak nie. 
Jak    5: 12   Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie: nie by 
die hemel nie, ook nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie; 
maar laat julle ja ja wees en julle nee nee, sodat julle nie onder ‘n 
oordeel val nie.

{Terug na Vr   102  }           {Gaan na inhoudsopgawe}
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Sondag 38 

103 Vraag: Wat gebied God in die vierde gebod? 
Antwoord: God wil 

eerstens dat die 
Woordbediening en 
die godsdiensonderrig in 
stand gehou word. 
( 1    Kor      9: 11; 
   1    Kor      9: 13-14; 
  1    Tim      5:  17;
  2    Tim      2:  2; 
  2    Tim      3:  14-15;
        Tit        1:  5 ) 

1   Kor    9: 11    As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit ‘n groot saak 
as ons julle stoflike goed maai?
1   Kor   9: 13 -14      13    Weet julle nie dat die wat met die heilige dinge 
werk, uit die heiligdom eet nie; en dat die wat by die altaar besig is, met die 
altaar deel nie?   14    So het die Here ook vir die wat die evangelie 
verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe.
1   Tim   5: 17     Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig 
geag word, veral die wat arbei in woord en leer.
2    Tim   2:  2    en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit 
toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. 
2   Tim   3: 14-15      14    Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy 
verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,      15    en dat jy van 
kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die 
geloof in Christus Jesus.
Tit  1: 5    Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder 
sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel 
soos ek jou beveel het––
{Terug na Vr 103}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Ook moet ek veral op die 
rusdag ywerig met die 
gemeente van God 
saamkom 
(Ps        40:  10 -11  (11-12) ;
 Ps       68:  27 (28); 
 Hand    2:  42;
 Hand   2:  46 )

Ps   40:  10 -11  (40:11-12)      10  (11)     U geregtigheid bedek ek nie binne–
in my hart nie; van u trou en u heil spreek ek; u goedertierenheid en u trou 
verberg ek nie vir die groot vergadering nie.     11  (12)    U, o HERE, sal u 
barmhartighede van my nie terughou nie; laat u goedertierenheid en u trou 
my altyddeur behoed.
Ps    68:  27  (68:28)    Daar is Benjamin, die kleinste, wat oor hulle geheers 
het; die vorste van Juda––hulle menigte; die vorste van Sébulon, die vorste 
van Náftali.
Hand   2:  42   En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die 
gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.
Hand   2: 46    En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en 
van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en 
eenvoudigheid van hart geniet,

om die Woord van God te 
hoor,
(1   Kor   14: 19;
 1   Kor   14:  29;
 1   Kor  14:  31;
 1   Tim    4: 13) 

1   Kor   14: 19      maar in die gemeente wil ek liewer vyf woorde met my 
verstand spreek om ook ander te onderrig, as tien duisend woorde in ‘n taal.
1   Kor   14: 29    Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel.
1   Kor   14: 31    Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan 
leer en almal bemoedig word.
1   Tim   4: 13    Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning 
en lering. 
{Terug na Vr 103}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

die sakramente te gebruik, 
(1  Kor 11: 33), 

die Here openlik aan te 
roep  en
(1   Kor    14: 16;
  1  Tim      2: 1 - 3; 
  1  Tim     2:  8 - 11)

1   Kor   11:  33   Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir 
mekaar;

1  Kor   14: 16   Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy wat die plek van 
‘n onkundige inneem, amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet 
wat jy sê nie?
1  Tim  2: 1 - 3     1   In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, 
gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense;   2   
want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus 
Christus, en Hom as gekruisigde.     3   Ek was ook by julle in swakheid en in 
vrees en in veel bewing;                   {Gaan na inhoudsopgawe}
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1  Tim   2:  8 - 11    8   wat niemand van die heersers van hierdie wêreld 
geken het nie — want as hulle dit  geken het, sou hulle die Here van die 
heerlikheid nie gekruisig het nie —      9    maar soos geskrywe is: Wat die 
oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom 
het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.      10    Maar God het dit 
aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, 
ook die dieptes van God.      11    Want wie van die mense weet wat in ‘n 
mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook 
niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.

die Christelike liefdegawes 
te gee,
(1  Kor   16: 2). 

1   Kor  16:  2    Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self 
opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers 
plaasvind as ek kom nie.

Ten tweede moet ek elke 
dag van my lewe van my 
bose werke rus, en 
die Here deur sy Gees in 
my laat werk. 
So begin ek die ewige 
sabbat reeds in hierdie 
lewe. 
(Jes   66: 23). 

Jes   66:  23    En elke maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat 
sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die HERE.

{Terug na Vr 103}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 39 

104 Vraag: Wat eis God in die vyfde gebod? 
Antwoord: 

Ek moet my vader en 
moeder en 
almal wat oor my gestel 
is, 
alle eer, liefde en trou 
bewys.
Aan hulle goeie leer en 
tug moet ek my met die 
verskuldigde 
gehoorsaamheid 
onderwerp. 
( Eks    21: 17; 
  Spr       1:  8; 
  Spr       4:  1;  
  Spr     15:  20; 
  Spr     20:  20;
  Rom   13:  1 - 7;
  Ef         5:  22; 
  Ef         6:  1 - 5; 
  Kol       3:  18;
  Kol       3:  20 - 24) 

Eks   21: 17    En hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood 
word.
Spr   1: 8    My seun, luister na die tug van jou vader, en verwerp die 
onderwysing van jou moeder nie;
Spr   4: 1   Hoor, julle seuns, na die tug van die vader, en luister om insig te 
leer ken; 
Spr  15: 20    ‘n Wyse seun verbly sy vader, maar ‘n dwase mens verag sy 
moeder.
Spr   20:  20     Wie sy vader of sy moeder vloek, sy lamp gaan in pikdonker 
dood.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom   13: 1 - 7     1    Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor 
hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar 
is, is deur God ingestel,     2    sodat hy wat hom teen die mag versit, die 
instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel 
ontvang.     3    Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie 
dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat 
goed is, en jy sal lof van hom ontvang;     4    want hy is ‘n dienaar van God, 
jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard 
nie verniet nie, want hy is ‘n dienaar van God, ‘n wreker om die een wat 
kwaad doen, te straf.     5    Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, 
nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete.      6   
Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat  
juis hiermee voortdurend besig is.     7   Betaal dan aan almal wat aan hulle 
verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan 
die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.
{Terug na Vr 104}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Ef   5:  22   Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.
Ef   6:  1 -5     1   Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, 
want dit is reg.     2    Eer jou vader en jou moeder — dit is die eerste gebod 
met ‘n belofte —      3    sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe 
op die aarde.      4    En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed 
hulle op in die tug en vermaning van die Here.      5   Diensknegte, wees 
gehoorsaam aan julle here na die vlees, met vrees en bewing, in opregtheid 
van julle hart, soos aan Christus;
Kol   3: 18   Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die 
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Here.
Kol   3:  20 -24       20   Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam 
wees, want dit is die Here welbehaaglik.      21   Vaders, moenie julle kinders 
terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie.      22    Diensknegte, julle moet 
jul here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oëdiens soos   
mensebehaers nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees.   
23    En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir 
mense nie,      24    omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as 
vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus.
{Terug na Vr 104}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Ook moet ek met hulle 
gebreke geduld hê, 
(    Gen     9:  24-25; 
     Spr     23:  22;
1   Pet       2: 18) 

Gen    9:  24 -25      24   Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy 
jonger seun hom aangedoen het,     25     sê hy: Vervloek is Kanaän! ‘n Kneg 
van die knegte moet hy wees vir sy broers.
Spr    23:  22    Luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder 
nie as sy oud geword het nie.
1   Pet    2:  18    Diensknegte, wees julle here onderdanig met alle vrees, nie 
alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd 
is.

omdat God ons deur hulle 
wil regeer. 
(Matt    22:  21
 Rom    13: 2-3; 
 Ef           6:  4;
 Ef           6:  9; 
 Kol         3: 19-21 )

Matt   22:  21   Hulle antwoord Hom: Die keiser s’n. Daarop sê Hy vir hulle: 
Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God 
toekom.                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Rom   13: 2 -3    2   sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van 
God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.      3  
Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar 
by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal 
lof van hom ontvang;
Ef   6:  4   En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in 
die tug en vermaning van die Here.
Ef   6:  9   En, here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die 
dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by 
Hom geen aanneming van die persoon is nie. 
Kol   3: 19 -21     19   Manne, julle moet jul vroue liefhê en nie teen hulle 
verbitter word nie.     20    Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam 
wees, want dit is die Here welbehaaglik.     21   Vaders, moenie julle kinders 
terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie.
{Terug na Vr 104}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 40 

105 Vraag: Wat eis God in die sesde gebod? 
Antwoord: 

Ek mag nie self en ook nie 
deur iemand anders my 
naaste onteer, haat, beledig 
of doodmaak nie. 
Ek mag dit nie met my 
gedagtes, woorde of gebare 
doen nie en nog minder met 
die daad. 
(Gen     9:  6;
 Matt     5:  21 - 22;
 Mat    26:  52;). 

Ge    9:  6   Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens 
vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.
Mt    5:  21 - 22       21   Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd 
gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verant-
woording doen voor die gereg.      22   Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir 
sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; 
en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die 
Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die 
helse vuur.
Mt     26: 52   Toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard in sy plek terug; want al-
mal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan.
{Terug na Vr   105  }                     {Gaan na inhoudsopgawe}

Ek moet alle wraaksug laat 
vaar. 

Matt   5:  25   Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy nog 
saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan 
die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die 
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 (Matt    5:  25;  
  Mat    18:  35
  Rom  12: 19; 
  Ef        4:  26) 

gevangenis gewerp word nie.
Matt  18:  35    So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie 
elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.
Rom   12: 19    Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; 
want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek 
die Here.
Ef    4:  26   Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan 
oor julle toorn nie;
{Terug na Vr   105  }                     {Gaan na inhoudsopgawe}

Ek mag ook myself nie 
kwaad aandoen of 
moedswillig in gevaar 
begewe nie.
( Matt       4:  7 ;
  Rom   13: 14; 
  Kol       2:  23)

Matt   4: 7   Jesus sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou 
God nie versoek nie.
Rom   13: 14   Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen 
voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.
Kol   2: 23   wat, alhoewel dit ‘n skyn van wysheid het, in eiesinnige 
godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde 
het nie, maar strek tot versadiging van die vlees.

Daarom dra die owerheid 
die swaard om doodslag te 
weer. 
(Gen      9:  6; 
 Eks     21: 14; 
 Matt   26:  52; 
 Rom   13:  4). 

Gen  9:  6   Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens 
vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.
Eks   21: 14   Maar as iemand moedswillig teen sy naaste handel, om hom 
met lis dood te maak, moet jy hom van my altaar af wegneem, om te sterwe.
Matt   26: 52   Toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard in sy plek terug; want 
almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan.
Rom   13:  4   want hy is ‘n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy 
kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ‘n 
dienaar van God, ‘n wreker om die een wat kwaad doen, te straf.

{Terug na Vr   105  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

106 Vraag: Praat hierdie gebod net van doodmaak? 
Antwoord: 

Deur doodmaak te verbied, 
leer God ons dat Hy die 
wortel daarvan,
(Spr  14:  30; 
 Rom  1:  29), 

Spr   14: 30    ‘n Rustige hart is die lewe vir die vlees, maar hartstog ‘n 
verrotting vir die gebeente.
Rom   1: 29    hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, 
boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, 
kwaadaardigheid;

soos afguns, haat 
(1 Joh   2:  9; 
  1 Joh   2: 11),

1  Joh   2: 9     Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die 
duisternis tot nou toe.
1  Joh   2: 11   Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in 
die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë 
verblind het.                   {Gaan na inhoudsopgawe}

woede en wraaklus 
verafsku. 
(Gal    5: 19 - 21;
 Jak    1:  20; ) 

Gal   5: 19 -21    19    En die werke van die vlees is openbaar, naamlik 
owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;     20   afgodery, towery, 
vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;   21  
afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle 
vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die 
koninkryk van God nie sal beërwe nie.
Jak   1:  20   Want die toorn van ‘n man bewerk nie die geregtigheid voor 
God nie. 

Dit alles is vir Hom heimlike 
moord. 
(1 Joh  3:15).

1  Joh   3: 15    Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet 
dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

{Terug na Vr   106  }             {Gaan na inhoudsopgawe}

 

107 Vraag: Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie 
ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? 

Antwoord: 
Nee, terwyl God afguns, Mt   7: 12   Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net 
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haat en woede verbied, 
gebied Hy dat ons ons 
naaste moet liefhê soos 
onsself.
(Mat       7: 12; 
 Matt    22: 39;   
 Rom   12: 10). 

so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete
Mt   22: 39   En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste lief-
hê soos jouself.
Rom   12: 10   wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een 
moet die ander voorgaan in eerbetoning;
{Terug na Vr 107}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Ons moet teenoor hom 
geduldig, 
vredeliewend, 
sagmoedig, 
barmhartig en 
vriendelik wees, 
(   Matt     5: 5;  
    Matt     5: 7; 
    Matt    5: 9;
    Luk      6: 36; 
    Rom  12: 10;
    Rom  12: 15;
    Rom  12: 18; 
    Gal      6: 1-2; 
    Ef        4: 2;
    Kol      3: 12;
1  Pet      3:  8)

Matt   5:  5   Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.
Matt   5: 7   Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid 
bewys word. 
Matt   5: 9    Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God 
genoem word.  
Luk   6:  36   Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is.
Rom   12: 10   wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een 
moet die ander voorgaan in eerbetoning;
Rom   12: 15;  wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween;
Rom   12: 18   as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede 
met alle mense.
Gal    6: 1-2      1   Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad 
oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van 
sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie.     2   
Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. 
Ef   4: 2    met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, 
terwyl julle mekaar in liefde verdra
Kol   3: 12    Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en 
geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, 
sagmoedigheid, lankmoedigheid.
1   Pet   3:  8    En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol 
broederliefde en ontferming, vriendelik.
{Terug na Vr 107}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

alles wat hom kan 
benadeel, sover moontlik 
probeer voorkom en
(Eks   23: 5)

Eks   23:  5   As jy jou vyand se esel onder sy pak sien lê, moet jy dit nie 
onverskillig aan hom oorlaat nie: jy moet dit sekerlik saam met hom aflaai.

selfs aan ons vyande goed 
doen. 
(Matt    5: 44-45; 
 Rom  12: 20-21). 

Mt   5:  44 - 45      44    Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën 
die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die 
wat julle beledig en julle vervolg;      45    sodat julle kinders kan word van 
julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en 
goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.
Rom   12:  20  - 21      20     As jou vyand dan honger het, gee hom iets om 
te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy 
hoof vurige kole ophoop.       21   Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, 
maar oorwin die kwaad deur die goeie.

{Terug na Vr 107}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 41 

108 Vraag: Wat leer die sewende gebod ons? 
Antwoord: 

Alle onkuisheid is deur God 
vervloek  en 
(Lev   18:  27 - 28) 

Le  18:  27 - 28      27    Want die mense van die land, wat voor julle gewees 
het, het al hierdie gruwels gedoen, en die land het onrein geword.      28   
Laat die land julle dan nie uitspuug as julle dit verontreinig nie, soos dit die 
nasie uitgespuug het wat daar  voor julle was.

daarom moet ons dit 
hartgrondig haat.
(Jud   1: 23). 

Jud  1: 23   maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te 
ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is.

Daarenteen moet ons kuis 
en ingetoë lewe, 
(1 Tess   4: 3 - 5) 

1 Tess  4: 3 - 5     3   Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle 
jul moet onthou van die hoerery;     4   dat elkeen van julle moet weet om sy 
eie vrou te verkry in heiligheid en eer,      5   nie in hartstogtelike 
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begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie;

sowel binne as buite die 
huwelik. 
(    Heb  13: 4; 
1   Kor     7: 7 - 9). 

1  Kor  7: 7  - 9    7   Want ek wens dat alle mense soos ek was; maar elkeen 
het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders.   8   
Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as  
hulle bly soos ek;      9    maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle 
trou; want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand.
Heb    13:  4    Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed 
onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.

{Terug na Vr 108}           {Gaan na inhoudsopgawe}

109 Vraag: Verbied God in hierdie gebod niks meer as net 
egbreuk en sulke skandes nie? 

Antwoord: 
Omdat beide, ons liggaam 
en siel, ‘n tempel van die 
Heilige Gees is, wil God dat 
ons altwee rein en heilig 
bewaar. 
Daarom verbied hy alle 
onkuise dade, 
gebare, woorde, 
(1    Kor     6: 18 - 20;
       Ef        5: 3 - 4)

1   Kor   6: 18 - 20     18     Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens 
doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie 
liggaam.     19     Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die 
Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself 
behoort nie?   20    Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle 
liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
Ef    5:  3  -  4      3    Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet 
onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam;        4  
ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar 
liewer danksegging. 
{Terug na Vr 109}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

gedagtes, luste en
(Matt    5:  27 - 28)

Mt    5:  27 - 28       27   Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd 
gesê is: Jy mag nie egbreek nie.      28   Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat 
na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg 
het.

alles wat ‘n mens daartoe 
kan verlei. 
(1   Kor 15:  33;
      Ef      5: 18). 

1   Kor   15:  33    Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.
Ef    5: 18   Moenie dronk word van wyn nie––daarin is losbandigheid; maar 
word met die Gees vervul. 

{Terug na Vr 109}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 42 

110 Vraag: Wat verbied God in die agste gebod? 
Antwoord: 

God verbied nie slegs dié 
diefstal en
(1   Kor    6: 10) 

roof 
(1   Kor    5: 10; 
      Jes   33: 1) 

1   Kor    6: 9-10     9    Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk 
van God nie sal beërwe nie?     10    Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of 
afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of 
gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van 
God beërwe nie.

1   Kor    5: 10    dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die 
gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou 
julle uit die wêreld moet uitgaan––
Jes   33:  1    Wee jou, verwoester, wat self nie verwoes is nie, en troubreker 
teen wie nie troueloos gehandel is nie! As jy klaar is met verwoes, sal jy 
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wat die owerheid straf nie, 
maar Hy beskou ook as 
diefstal al die skelmstreke 
en liste waardeur ons 
probeer om ons naaste se 
besittings in die hande te 
kry. 
(    Luk     3: 14; 
1   Tess   4:  6). 

verwoes word; en as jy klaar is met troubreuk, sal hulle troueloos teen jou 
handel.
{Terug na Vr 110}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Luk    3: 14    En die soldate het hom ook gevra en gesê: En ons, wat moet 
ons doen? En hy sê vir hulle: Julle moet niemand geweld aandoen of iets 
afpers nie; en wees tevrede met julle soldy.
1   Tess    4: 6    dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en 
benadeel nie, omdat die Here ‘n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan 
julle ook vantevore gesê en betuig het.

Dit kan gebeur met geweld 
of ’n skyn van reg, soos 
deur die vervalsing van 
gewigte,
lengtemaat, 
inhoudsmaat, 
goedere geld,
( Deut    25: 13-16;
  Spr      11: 1;   
  Spr      16: 11; 
  Eseg    45:  9 -12)

Deut   25: 13  - 16       13    Jy mag nie twee soorte weegstene, ‘n grote en ‘n 
kleintjie, in jou sak hê nie.     14    Jy mag in jou huis nie twee soorte efas, ‘n 
grote en ‘n kleintjie, hê nie.   15    Jy moet ‘n volle en regte gewig hê; jy moet  
‘n volle en regte efa hê; sodat jou dae verleng mag word in die land wat die 
HERE jou God jou sal gee.     16    Want almal wat hierdie dinge doen, is ‘n 
gruwel vir die HERE jou God — almal wat onreg doen.
Spr   11: 1    ‘n Valse weegskaal is vir die HERE ‘n gruwel, maar in ‘n volle 
gewig het Hy behae.
Spr   16: 11    ‘n Regte weegtoestel en weegskaal kom van die HERE, al die 
weegstene in die sak is sy werk.
{Terug na Vr 110}                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Eseg    45:  9  - 12      9   So sê die Here HERE: Dit is nou genoeg, o vorste 
van Israel! Verwyder geweld en verdrukking, en doen reg en geregtigheid; 
hou op om my volk uit hulle besittings te verdring, spreek die Here HERE.   
10   Julle moet ‘n regte weegskaal hê en ‘n regte efa en ‘n regte bat.      11    
‘n Efa en ‘n bat moet ‘n vaste maat hê, sodat ‘n bat die tiende van ‘n homer 
bevat; ook ‘n efa die tiende van ‘n homer; die reëling daarvan moet wees 
volgens die homer.      12    En die sikkel moet twintig gera wees; twintig 
sikkels, vyf en twintig sikkels, vyftien sikkels moet vir julle ‘n mine wees.

deur woeker  of
(Ps   15: 5; 
 Luk   6: 35) 
enige middel wat God 
verbied. 

Ps  15: 5   wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem 
teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewig-
heid nie.
Lu   6:  35   Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder 
om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van 
die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en 
slegtes.                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Hy verbied ook alle 
gierigheid  en
(1   Kor   6: 10) 

1  Kor  6: 10   Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of 
egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of 
dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe 
nie.

alle misbruik en verkwisting 
van sy gawes. 
(Spr   21: 20 ;
 Spr   23: 20 - 21). 

Spr  21:  20    ‘n Kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige, 
maar ‘n dwase mens bring dit deur.
Spr  23:  20  - 21   21   Wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as 
vrate hulle hart ophaal.   21   Want ‘n drinker en ‘n vraat sal arm word, en 
slaperigheid laat stukkende klere dra. 

{Terug na Vr 110}           {Gaan na inhoudsopgawe}

111 Vraag: Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? 
Antwoord: 

Ek moet die belange van my naaste, waar 
ek kan en mag, bevorder en hom so 
behandel soos ek wil hê dat hy my moet 
behandel.
(Matt    7: 12). 

Mt    7: 12   Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan 
julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want 
dit is die wet en die profete.

Daarby moet ek ook my werk getrou doen, 
sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan 
help. 
(Ef   4: 28). 

Ef    4: 28   Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar 
laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed 
is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat 
gebrek het.



95

{Terug na Vr   111  }      {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 43 

112 Vraag: Wat eis die negende gebod? 
Antwoord: 

Ek mag teen niemand valse 
getuienis aflê, 
(Spr   19:  5;
 Spr   19:  9;   
 Spr   21: 28), 

Spr   19: 5    ‘n Valse getuie bly nie ongestraf nie, en hy wat leuens uitstrooi, 
sal nie vrykom nie.
Spr   19:  9    ‘n Valse getuie bly nie ongestraf nie, en hy wat leuens uitstrooi, 
kom om.
Spr   21:  28    ‘n Leuenagtige getuie kom om; maar ‘n man wat goed 
toeluister, spreek vir altyd.

niemand se woorde 
verdraai nie,
(Ps  15:  3; 
 Ps   50: 19 - 20), 

Ps    15:  3   wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen 
kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie;
Ps    50: 19 - 20     19    Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg 
bedrog.      20    Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder 
beskimp jy.

nie ‘n kwaadsteker of 
lasteraar wees nie, 
(Rom  1:  29 - 30), 

Rom   1: 29 - 30     29     hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, 
hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, 
kwaadaardigheid;      30     nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, 
geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, 
ongehoorsaam aan die ouers;

niemand onverhoord en 
ligtelik help veroordeel nie.
(Matt    7: 1; 
 Luk     6: 37). 

Matt   7: 1   Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.
Luk    6:  37    En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel 
word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word 
nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word.
{Terug na Vr 112}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Alle vorme van lieg en 
bedrieg moet ek as die 
duiwel  (Joh   8:  44)   se 
eie werke vermy 

Joh   8:  44   Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader 
wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in 
die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy 
leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader 
daarvan.

as ek nie die sware toorn 
van God oor my wil bring 
nie.
(Spr 12: 22;  
 Spr 13: 5) 

Spr   12: 22    Valse lippe is vir die HERE ‘n gruwel, maar Hy het ‘n welbehae 
in die wat getrou handel. 
Spr   13:  5   Die regverdige haat leuentaal, maar die goddelose maak 
gehaat en handel skandelik.

In regsake en in alle ander 
handelinge moet ek die 
waarheid liefhê, en opreg 
wees in wat ek sê en bely.
(1   Kor   13: 6; 
      Ef        4: 25). 

1   Kor   13:  6    is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met 
die waarheid.
Ef   4:  25   Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy 
naaste, want ons is mekaar se lede.

My naaste se eer en goeie 
naam moet ek na my 
vermoë verdedig en 
bevorder. (1   Pet   4: 8). 

1   Pet 4:  8   Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal 
‘n menigte sondes bedek.

{Terug na Vr 112}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 44 
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113 Vraag: Wat eis die tiende gebod van ons? 
Antwoord: 

Selfs die geringste begeerte of gedagte teen 
enige gebod van God mag nooit in ons hart 
opkom nie. 
Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle 
sonde wees en ‘n begeerte tot alle 
geregtigheid hê. (Rom  7: 7). 

Rom   7: 7    Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? 
Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie 
anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook 
die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê 
het: Jy mag nie begeer nie.
{Terug na Vr 11  3  }  
{Gaan na inhoudsopgawe}

114 Vraag: Maar kan dié wat tot God bekeer is, hierdie gebooie 
volmaak gehoorsaam? 

Antwoord: 
Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank 
hulle in hierdie lewe is, nog maar ‘n geringe 
begin van hierdie gehoorsaamheid, 
(1   Joh      1:  8-10; 
      Rom    7:  14-15;
      Pred    7:  20; 
1    Kor    13:  9), 

1   Joh   1: 8 - 10      8    As ons sê dat ons geen sonde 
het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons 
nie.      9    As ons ons sondes bely, Hy is getrou en 
regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van 
alle ongeregtigheid te reinig.    10     As ons sê dat ons 
nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n 
leuenaar en is sy woord nie in ons nie. 
Rom    7: 14  - 15     14    Want ons weet dat die wet 
geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die 
sonde.     15    Want wat ek doen, weet ek nie; want 
wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen 
ek                   {Gaan na inhoudsopgawe}
Pred    7:  20   want daar is geen regverdige mens op 
die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie.
1   Kor   13:  9   Want ons ken ten dele en ons profeteer 
ten dele.

maar tog so dat hulle met ‘n ernstige 
voorneme begin om nie alleen volgens 
sommige nie, maar volgens al die gebooie van 
God te lewe. 
(Rom   7:  22; 
 Ps       1:  2;
Jak      2: 10). 

Rom   7:  22    Want ek verlustig my in die wet van God 
na die innerlike mens;
Ps    1: 2    maar sy behae is in die wet van die HERE, 
en hy oordink sy wet dag en nag.
Jak   2: 10    Want wie die hele wet  onderhou, maar in 
een opsig struikel, het aan almal skuldig geword.
{Terug na Vr 114}       
{Gaan na inhoudsopgawe}

115 Vraag: Waarom laat God die Tien Gebooie dan so streng 
aan ons voorhou as niemand dit tog in hierdie lewe kan 
onderhou nie? 

Antwoord: 
Eerstens sodat ons 
gedurende ons hele lewe 
ons sondige natuur hoe 
langer hoe beter kan leer 
ken en
(    Ps      32:  5;
     Rom    3:  20; 
1   Joh      1:  9)

met groter verlange na die 
vergewing van sondes en 
na die geregtigheid in 

Ps    32:  5    My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het 
ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en 
U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela.
Rom    3:  20    aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom ge-
regverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.
1  Joh  1:  9     As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die 
sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Mt    5:  6    Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle 
sal versadig word.
Rom    7:  24 - 25      24    Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die lig-
gaam van hierdie dood?       25     Ek dank God deur Jesus Christus, onse 
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Christus kan soek. 
(Matt    5: 6; 
 Rom   7:  24  - 25). 

Here!      26    So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, 
maar met die vlees die wet van die sonde.
{Terug na Vr 115}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Tweedens moet ons ons 
sonder ophou beywer en 
God om die genade van die 
Heilige Gees bid, sodat ons 
altyd meer en meer na die 
ewebeeld van God 
vernuwe mag word totdat 
ons ná hierdie lewe die 
volmaaktheid as doel 
bereik. 
(1   Kor    9: 24; 
      Fil      3: 11 - 14). 

1  Kor  9: 24  Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal 
hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop só dat julle dit 
sekerlik kan behaal. 

Fil   3: 11 - 14     11     of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik.    
12   Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of 
ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is.     13  
Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie.      14    Maar een ding: 
ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na 
die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus 
Jesus.

{Terug na Vr 115}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Die gebed (Sondag 45-52) 

Sondag 45 

116 Vraag: Waarom is die gebed vir die Christene nodig? 
Antwoord: 
Omdat dit die vernaamste 
deel van die dankbaarheid is 
wat God van ons eis. 
(Ps    50: 14 - 15). 

Ps   50: 14 - 15      14    Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die 
Allerhoogste;     15     en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal 
jou uithelp, en jy moet My eer.

En omdat God sy genade en 
Heilige Gees alleen aan hulle 
wil gee wat Hom met hartlike 
versugtinge sonder ophou 
daarom bid en daarvoor dank.
(    Matt    7:  7 - 8;
     Luk    11:  9 - 10;
     Luk    11:  13; 
1   Tess    5: 17). 

Matt   7: 7 - 8      7   Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; 
klop, en vir julle sal oopgemaak word.       8   Want elkeen wat bid, 
ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.

Luk  11: 9 - 10     9    En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; 
soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.     10   Want 
elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal 
oopgemaak word.

Luk  11: 13  As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders 
te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan 
die wat Hom bid?

1 Tess   5: 17  Bid sonder ophou. 

  {Terug na Vr 116}           {Gaan na inhoudsopgawe}

117 Vraag: Hoe moet ‘n gebed wees wat God behaag en deur 
Hom verhoor word? 

Antwoord: 
Eerstens moet ons alleen die 
enige ware God wat Hom in sy 
Woord geopenbaar het, 
(Joh     4:  22 - 24;
 Op    19: 10), 

Joh   4:  22   -24      22   Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat 
ons weet, want die saligheid is uit die Jode.       23   Maar daar kom ‘n uur, 
en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid 
sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.      24   
God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
Ope   19: 10    En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar 
hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou 
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broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis 
van Jesus is die gees van die profesie.

van harte aanroep 
(Ps    145: 18;
Joh        4: 24)

Ps   145: 18  Kof . Die HERE is naby almal wat Hom aanroep, almal wat 
Hom aanroep in waarheid.
Joh   4: 24   God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waar-
heid aanbid.
{Terug na Vr 117}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

vir alles waarvoor Hy ons 
beveel het om te bid. 
(   Rom   8:  26; 
    Jak     1:  5;
1  Joh     5: 14)

Rom    8:  26    En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want 
ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in 
met onuitspreeklike sugtinge.
Jak   1:  5    En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God 
bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom 
gegee word.
1    Joh   5:  14    En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat 
Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.

Tweedens moet ons ons nood 
en ellende reg en grondig ken,
(2   Kron   20: 12) 

2   Kron    20: 12    Onse God, sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie? 
Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons 
gekom het nie; en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op 
U.

sodat ons ons voor sy 
Majesteit kan verootmoedig.
 (Ps      2: 11; 
  Ps    34: 19; 
 Jes    66: 2).

Ps    2:  11    Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.
Ps    34: 19  (34:20) Resj.    Menigvuldig is die teëspoede van die 
regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom.
Jes    66:  2    Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit 
alles ontstaan, spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom 
wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord.

Derdens  het ons hierdie vaste 
grond 
(Rom   10: 14; 
 Jak       1:  6 ) 

Rom  10: 14    Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het 
nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe 
kan hulle hoor sonder een wat preek?

Jak  1: 6   Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat 
twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en 
voortgesweep word.   

    {Terug na Vr 117}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

dat Hy ons gebed, 
hoewel ons dit nie verdien nie, 
tog ter wille van die Here 
Christus sekerlik wil verhoor, 
(Dan    9: 17 - 18;
Joh    14: 13;  
Joh    16:  23) 

Dan   9: 17 - 18      17    Hoor dan nou, onse God, na die gebed van u kneg 
en na sy smekinge, en laat ter wille van die Here u aangesig skyn oor u 
heiligdom wat woes lê.     18    Neig u oor, my God, en hoor, open u oë en 
aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar u Naam oor uitgeroep is; 
want nie op grond van ons geregtigheid werp ons ons smekinge voor u 
aangesig neer nie, maar op grond van u grote barmhartigheid.
Joh   14: 13    En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, so-
dat die Vader in die Seun verheerlik kan word.
Joh   16: 23    En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voor-
waar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy jul-
le gee.

soos Hy dit vir ons in sy 
Woord beloof het 
( Ps      27:  8;
  Matt     7:  8)

Ps    27:  8   Van U sê my hart: Soek my aangesig! Ek soek u aangesig, o 
HERE!
Mt    7:  8     Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom 
wat klop, sal oopgemaak word.

{Terug na Vr 117}           {Gaan na inhoudsopgawe}

118 Vraag: Wat het God ons beveel om van Hom te bid? 
Antwoord: 
Alle geestelike en liggaamlike 
behoeftes wat Christus 
saamgevat het, in die gebed 
wat Hy self aan ons geleer 
het.
( Matt   6: 33;
  Jak     1: 17). 

Matt   6:  33   Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, 
en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
Jak   1: 17    Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, 
van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee 
van omkering is nie. 

{Terug na Vr 118}           {Gaan na inhoudsopgawe}



99

119 Vraag: Hoe lui hierdie gebed? 
Antwoord: 
Ons Vader wat in die hemel 
is, 
laat u Naam geheilig word; 
laat u koninkryk kom; 
laat u wil ook op die aarde 
geskied, net soos in die 
hemel.
Gee ons vandag ons 
daaglikse brood; en 
vergeef ons ons oortredinge 
soos ons ook dié vergewe wat 
teen ons oortree; en 
laat ons nie in versoeking kom 
nie maar 
verlos ons van die Bose.
(Matt    6: 9 - 13; 
 Luk    11: 2 - 4).

Mt    6: 9-13      9    Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele 
is, laat u Naam geheilig word;      10    laat u koninkryk kom; laat u wil ge-
skied, soos in die hemel net so ook op die aarde;      11   gee ons vandag 
ons daaglikse brood;      12    en  vergeef ons ons skulde, soos ons ook 
ons skuldenaars vergewe;      13    en lei ons nie in versoeking nie, maar 
verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en 
die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Lu   11:  2-4      2    En Hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: Onse Vader 
wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat 
u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;     3   gee ons 
elke dag ons daaglikse brood;      4   en vergeef ons ons sondes, want ons 
vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is; en lei ons nie in versoeking 
nie, maar verlos ons van die Bose.

{Terug na Vr 119}           {Gaan na inhoudsopgawe}

 

Sondag 46 

120 Vraag: Waarom het Christus ons beveel om God as ons 
Vader aan te spreek? 

Antwoord: 
Sodat Hy heel aan die begin van 
ons gebed in ons die kinderlike 
vrees en vertroue op God sal wek. 
Dit moet die grond van ons gebed 
wees, naamlik dat God deur 
Christus ons Vader geword het, en 
dat Hy ons veel minder dit wat ons 
van Hom in die geloof bid, sal 
weier as wat ons vaders aardse 
dinge ons ontsê. 
(Matt    7:  9 - 11; 
 Luk    11: 11 - 13).

Mt   7: 9  - 11     9   Of watter mens is daar onder julle wat, as sy 
seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee;     10   en as hy ‘n vis 
vra, aan hom ‘n slang sal gee?      11   As julle wat sleg is, dan weet 
om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle 
Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Lu   11: 11 - 13     11    En vir watter vader onder julle sal sy seun 
brood vra, en hy sal hom ‘n klip gee; of ook ‘n vis, en hy sal hom in 
plaas van ‘n vis ‘n slang gee;      12   of ook as hy ‘n eier vra, hom ‘n 
skerpioen gee?      13    As julle dan wat sleg is, weet om goeie ga-
wes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader 
die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?

{Terug na Vr 120}           {Gaan na inhoudsopgawe}
 

121 Vraag: Waarom word hier bygevoeg: wat in die hemel is? 
Antwoord: 

Sodat ons van die hemelse 
majesteit van God nie aards 
moet dink nie en
 (Jer       23: 23 - 24; 
  Hand   17:  24 - 25;
  Hand   17:  27)

Jer   23:  23 - 24     23   Is Ek ‘n God van naby, spreek die HERE, en nie ‘n 
God van ver nie?      24   Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat 
Ek hom nie sien nie? spreek die HERE. Vervul Ek nie die hemel en die 
aarde nie? spreek die HERE.
Hand   17:  24 - 25     24    Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat 
daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met 
hande gemaak nie.      25    Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof 
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Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en 
alles gee.
Hand   17:  27   sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon 
aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;

van sy almag alles verwag 
wat ons vir liggaam en siel 
nodig het. (Rom  10: 12). 

Rom   10: 12    Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; 
dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.  

  {Terug na Vr 121}           {Gaan na inhoudsopgawe}
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Sondag 47 

122 Vraag: Wat is die eerste bede? 
Antwoord: Laat u Naam geheilig word. 

Dit is: Gee allereers dat ons 
U reg ken en
( Ps  119: 105
  Jer      9:  24; 
  Jer    31:  33 - 34; 
  Matt   16:  17; 
  Joh    17:  3; 
  Jak      1:  5;) 

dat ons U heilig, roem en 
prys in al u werke waarin u 
almag, wysheid, 

Ps   119: 105    Noen. U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.
Jer   9:  24    maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy 
verstaan en My ken, dat Ek die HERE is wat goedertierenheid, reg en 
geregtigheid op die aarde doen; want in dié dinge het Ek ‘n behae, spreek 
die HERE.
Jer   31:  33 - 34     33    Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die 
huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste 
en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir 
My ‘n volk wees.      34    En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen 
sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein 
en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid 
vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. 
Matt   16: 17   Toe antwoord Jesus en sê vir hom: 
Joh   17:  3    En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige 
waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Salig is jy, Simon 
Bar–Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar 
my Vader wat in die hemele is.
Jak   1:  5   En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God 
bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom 
gegee word.
{Terug na Vr 122}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

goedheid, geregtigheid, 
barmhartigheid en waarheid 
so skitter. 
(Ps   119:  137; 
 Luk      1:  46 - 47,
 Luk      1:  68 - 69; 
 Rom  11: 33 - 36).
Gee verder dat ons ons hele 
lewe, gedagtes, woorde en 
werke daarop sal rig dat u 
Naam nie om ons ontwil

Ps   119: 137  Sade.   HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge.
Lu   1:  46 - 47       46    En Maria het gesê: My siel maak die Here groot,    
47   en my gees is verheug in God, my Saligmaker;
Lu    1:  68 - 69     68    Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy 
sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het,      69    en ‘n 
horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid, sy kneg––
Rom    11: 33 - 36     33     o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis 
van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!      
34    Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy 
raadsman gewees?       35    Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit 
hom vergeld moet word?       36   Want uit Hom en deur Hom en tot Hom 
is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

gelaster nie, maar geëer en 
geprys word. 
(Ps    71:  8;
 Ps  115: 1).

Ps      71:  8   My mond is vol van u lof, die hele dag van u roem.
Ps    115: 1   Nie aan ons, o HERE, nie aan ons nie, maar aan u Naam 
gee eer, om u goedertierenheid, om u trou ontwil.

{Terug na Vr 122}           {Gaan na inhoudsopgawe}

 

Sondag 48 

123 Vraag: Wat is die tweede bede? 
Antwoord: Laat u koninkryk kom. 

Dit is: Regeer ons so deur u 
Woord en Gees dat ons ons hoe 
langer hoe meer aan U 
onderwerp. 
( Ps  119: 5; 

Ps   119: 5    Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou!
Ps   143: 10    Leer my om u welbehae te doen, want U is my God. Laat 
u goeie Gees my lei in ‘n gelyk land.
Mt    6: 33    Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, 
en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
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Ps    143: 10;   
Matt     6:  33). 
Bewaar u kerk en laat dit groei.
(Ps  51: 18;   
Ps  112 :6 - 9). 

Ps    51: 18  (51:20)    Doen goed aan Sion na u welbehae; bou die 
mure van Jerusalem op.
Ps    112: 6 - 9    6  Kaf.   Want hy sal nooit wankel nie; Lamed.   die 
regverdige sal in ewige gedagtenis wees.     7   Mem.  Hy vrees nie vir 
slegte tyding nie; Noen. sy hart is gerus, vol vertroue o p die HERE.    
8   Samek.    Vas is sy hart, hy vrees nie. Ajin.  totdat hy op sy 
teëstanders neersien.      9   Pe.    Hy strooi uit, hy gee aan die 
behoeftiges; Sade. sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid; Kof. sy 
horing word verhoog in eer.

Vernietig die werke van die 
duiwel, elke mag wat teen U 
opstaan, en alle kwaadwillige 
planne wat teen u heilige Woord 
bedink word, 
(   Rom    16 :20;
1  Joh        3: 8;), 

Rom   16: 20    En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle 
voete verbrysel. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met 
julle! Amen.
1   Joh   3: 8     Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die dui-
wel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God ver-
skyn, om die werke van die duiwel te verbreek.
{Terug na Vr 123}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

totdat die volkomenheid van u 
ryk kom, 
(  Rom     8: 22 - 23;
   Op      22: 20)

Rom   8:  22 - 23      22    Want ons weet dat die hele skepping tesame 
sug en tesame in barensnood is tot nou toe.      23    En nie alleen dit 
nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug 
ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die 
verlossing van ons liggaam.

Op   22:  20   Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, 
Here Jesus!

waarin U alles in almal sal wees. 
(1  Kor  15: 28). 

1   Kor   15:  28    En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook 
die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom 
onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

{Terug na Vr 123}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 49 

124 Vraag: Wat is die derde bede? 
Antwoord: Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. 

Dit is: Gee dat ons en alle 
mense ons eie wil prysgee 
(Matt   16: 24; 
  Tit       2: 11 - 12) 

Mt   16: 24    Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil 
kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.
Tit   2: 11 - 12      11    Want die reddende genade van God het aan alle 
mense verskyn      12    en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse 
begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teen-
woordige wêreld te lewe,

om aan u wil, wat alleen goed is, 
sonder enige teëpratery 
gehoorsaam te wees, 
(Luk     22: 42;
 Rom   12:  2;
 Ef         5: 10)

Luk   22:  42   en gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker van My wil 
wegneem! Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied!
Rom   12:  2   En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar 
word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan 
beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
Ef    5: 10    En beproef wat die Here welbehaaglik is;

sodat elkeen sy amp en beroep 
net so gewillig en getrou kan 
beoefen en uitvoer 
(1  Kor  7: 24) 
soos die engele in die hemel. 
(Ps   103: 20 - 21). 

1   Kor  7:  24    Laat elkeen, broeders, in die staat waarin hy geroep is, 
daarin bly voor God.

Ps   103: 20 - 21     20    Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat 
sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!      
21   Loof die HERE, al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae 
doen!

{Terug na Vr 124}           {Gaan na inhoudsopgawe}
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Sondag 50 

125 Vraag: Wat is die vierde bede? 
Antwoord: Gee ons vandag ons daaglikse brood. 

Dit is: Versorg ons met alles 
wat vir die liggaam nodig is, 
(Ps    104: 27 - 28;
 Ps    145: 15;   
 Matt     6: 25 - 26), 

Ps   104: 27 - 28      27    Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee 
op die regte tyd.     28    U gee dit aan hulle, hulle tel dit op; U maak u hand 
oop, hulle word versadig met die goeie.
Ps   145: 15  - 16   15  Ajin .  Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul 
spys op die regte tyd.     16  Pe.   U maak u hand oop en versadig alles wat 
lewe met welbehae.
Mt   6: 25 - 26       25     Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul 
lewe — wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam — wat 
julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as 
die klere nie?      26    Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle 
maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse 
Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?
                   {Gaan na inhoudsopgawe}

sodat ons daardeur erken 
dat U die enigste Bron is 
van alles wat goed is en
( Hand  14: 17;   
  Hand  17:  27 - 28;
  Jak       1: 17)

Hand   14: 17   al het Hy Homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te 
doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee en ons harte met 
voedsel en vrolikheid te vervul.

Hand   17: 27 - 28     27   sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom 
miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;     28 
want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle 
digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.

Jak  1: 17   Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van 
die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van 
omkering is nie.

{Terug na Vr 125}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

dat al ons sorge en arbeid 
en ook u gawes sonder u 
seën ons nie kan baat nie. 
(1  Kor   15: 58; 
     Deut   8: 3; 
     Ps    17:  3 – 5;
     Ps    37: 16;
     Ps  127: 1 - 2). 

1   Kor  15: 58   Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, 
onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat 
julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie. 
Deut   8: 3    En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die 
manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te 
maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe 
van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan.
Ps  17:  3-  5       3  Bet.  Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon 
die aarde en beoefen getrouheid,      4    en verlustig jou in die HERE; dan 
sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.      5  Gimel.   Laat jou weg aan 
die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer;
Ps   37: 16  Tet.  ‘n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van 
baie goddelose;
Ps   127: 1 - 2      1    ‘n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis 
nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie 
bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.      2    Tevergeefs dat julle vroeg 
opstaan, laat opbly, brood van smarte eet––net so goed gee Hy dit aan sy 
beminde in die slaap!
{Terug na Vr 125}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Gee daarom dat ons ons 
vertroue van alle skepsele 
aftrek, en op U alleen stel.
(Ps      55: 23;  
 Ps      62: 11;  
 Ps    146:  3;
 Jer     17:  5,7). 

Ps   55: 23  (55:24)   Maar U, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van 
vernietiging; manne van bloed en bedrog sal hulle dae nie tot op die helfte 
bring nie; maar ék vertrou op U.
Ps    62: 11  (62:12)    Een ding het God gespreek, twee is dit wat ek gehoor 
het: dat die sterkte aan God behoort,
Ps   146:  3    Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is 
nie.
Jer   17:  5    So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou 
en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.
Jer   17: 7    Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se 
vertroue die HERE is.
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{Terug na Vr 125}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 51 

126 Vraag: Wat is die vyfde bede? 

Antwoord: Vergeef ons ons oortredinge soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree. 
Dit is: Reken ons, arme 
sondaars, al ons misdade 
asook die boosheid wat ons 
nog aankleef, ter wille van 
die bloed van Christus, nie 
toe nie. 
(    Ps     51: 1 - 7;   
     Ps   143:  2; 
     Rom   8: 1;
1   Joh     2: 1 - 2)

Ps   51: 1 - 7     1    Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid, (51:2) toe die 
profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Bátseba ingegaan het. (51:3) 
Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na 
die grootheid van u barmhartigheid.      2   (51:4)   Was my heeltemal van my 
ongeregtigheid en reinig my van my sonde.      3  (51:5)   Want ék ken my 
oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.      4   (51:6)   Teen U alleen 
het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan 
wees as U spreek, rein as U gerig hou.     5   (51:7)    Kyk, in ongeregtigheid 
is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.      6   (51:8)  Kyk, U 
het ‘n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U 
aan my wysheid bekend.      7    (51:9)   Ontsondig my met hisop, dat ek kan 
rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.   
                {Gaan na inhoudsopgawe}
Ps   143: 2     En gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat 
leef, is voor u aangesig regverdig nie.
Rom   8: 1   Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus 
is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
1   Joh   2: 1 - 2      1   My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle 
nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by 
die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.      2     En Hy is ‘n versoening vir  
ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wê-
reld.

Ons bid dit van U omdat 
ons hierdie bewys van u 
genade in ons vind: dat ons 
die ernstige voorneme het 
om ons naaste van harte te 
vergewe. (Matt   6:  14 -15). 

Mt    6: 14  - 15     14   Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, 
sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.     15    Maar as julle die mense 
hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie 
vergewe nie.

{Terug na Vr 126}           {Gaan na inhoudsopgawe}

Sondag 52 

127 Vraag: Wat is die sesde bede? 
Antwoord: En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die Bose. 

Dit is: Ons is in onsself so 
swak dat ons nie een 
oomblik staande kan bly 
nie.
(Joh     15:  5; 
 Ps     103: 14). 

Joh   15: 5    Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy 
dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.
Ps  103: 14   Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof 
is.

Daarby hou ons 
doodsvyande, die duiwel,
(   Ef     6: 12;
1  Pet   5:  8;);

Ef   6: 12   Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen 
die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis 
van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

1  Pet   5: 8    Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, 
loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.
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die wêreld  en
(Joh   15: 19) 

Joh   15: 19   As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. 
Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld 
uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.

ons eie sondige natuur 
(Rom   7: 23; 
 Gal     5: 17), 
nie op om ons aan te val 
nie. 

Rom   7:  23    maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die 
wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat 
in my lede is.
Ga   5: 17    want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die 
vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil 
nie.
{Terug na Vr 127}                   {Gaan na inhoudsopgawe}

Wil U ons tog deur die krag 
van u Heilige Gees staande 
hou en versterk, 
sodat ons teen hulle sterk 
teenstand kan bied en in 
hierdie geestelike stryd nie 
beswyk nie
(Matt    26:  41; 
 Mark   13:  33)

Mt   26:  41   Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is 
wel gewillig, maar die vlees is swak.
Mr   13:  33    Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar 
is nie.

totdat ons eindelik die 
oorwinning volkome behaal.
(1  Tess   3: 13;   
 1  Tess   5:  23). 

1   Tess    3:13     sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees 
in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here 
Jesus Christus met al sy heiliges.
1  Tess   5: 23     En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig 
maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik 
bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!

{Terug na Vr 127}           {Gaan na inhoudsopgawe}

128 Vraag: Hoe sluit jy jou gebed af? 
Antwoord: Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. 

Dit is: Ons bid dit alles van 
U omdat U as ons Koning, 
wat mag oor alles het, ons 
alle goeie dinge wil en kan 
gee, 
(     Rom 10: 11 - 12;  
 2   Pet      2: 9) 

Rom   10: 11 - 12      11     Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie 
beskaam word nie.     12    Want daar is geen onderskeid tussen Jood en 
Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom 
aanroep.
2   Pet   2: 9    die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en 
die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word;

sodat daardeur nie ons nie, 
maar u heilige Naam ewig 
geprys sal word. 
( Ps     115: 1;
  Jer      33:  8 - 9; 
  Joh     14: 13 ) 

Ps   115: 1   Nie aan ons, o HERE, nie aan ons nie, maar aan u Naam gee 
eer, om u goedertierenheid, om u trou ontwil.
Jer    33: 8 - 9      8     En Ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtigheid 
waarmee hulle teen My gesondig het, en vergewe al hulle ongeregtighede 
waarmee hulle teen My gesondig en teen My oortree het.      9    En die stad 
sal vir My wees ‘n vreugdevolle roem, ‘n lof en ‘n sieraad by al die nasies 
van die aarde wat sal hoor van al die goeie wat Ek aan hulle doen; en hulle 
sal bewe en ontroer word oor al die goeie en oor al die vrede wat Ek daar-
aan bewys.
Joh   14: 13    En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat 
die Vader in die Seun verheerlik kan word.

{Terug na Vr 128}           {Gaan na inhoudsopgawe}

129 Vraag: Wat beteken die woord Amen? 
Antwoord: Amen wil sê: Dit is waar en seker. 

Want my gebed is baie sekerder deur 
God verhoor as wat ek in my hart voel 
dat ek dit van Hom begeer. 
(2    Kor   1:  20; 
 2    Tim   2: 13). 

2   Kor   1:  20    Want hoeveel beloftes van God daar ook mag 
wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van 
God deur ons. 
2   Tim   2: 13   As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself 
nie verloën nie.

 {Gaan na inhoudsopgawe}
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