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Uit de geloofsbelijdenis
De 12 Artikelen
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
5. Op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. Opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
7. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. Vergeving van de zonden;
11. Opstanding van het vlees;
12. En een eeuwig leven.

Zondag 1 HC
Wat is je enige troost in leven en sterven?
Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe
Zaligmaker Jezus Christus het eigendom ben.
Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij
van de duivel verlost heeft.
En mij zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd
vallen kan.
Ja ook, dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten.
Waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert.
En voor Hem te leven voortaan van harte gewillig en bereid maakt.

Wat moet je weten zodat je met houvast gelukkig kunt leven en sterven?
1. Beseffen hoe groot mijn zonden zijn en hoe ellendig ik ben voor God.
2. Hoe ik van al mijn zonden verlost kan worden.
3. Hoe ik God voor die verlossing moet danken.

Zondag 7 HC
Worden alle mensen door Christus zalig, zoals ze door Adam verdoemd zijn
geworden?
Nee, alleen degenen die door een waarachtig geloof bij Hem worden ingelijfd en als zijn
weldaden aannemen.

Wat is een waar geloof?
Een waar geloof is een stellig weten (of kennis) waardoor ik alles voor waar houd, dat God in
Zijn Woord heeft bekend gemaakt.
Maar ook een vast vertrouwen, wat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en
zaligheid van God geschonken is.
Uit genade alleen, omwille van de verdienste van Christus.

Wat is nodig om te geloven?
Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt. Dit is samengevat in de 12 artikelen van het
geloof.
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Enkele Bijbelse kerngegevens
Scheppingsdagen
Dag 1: het licht
Dag 2: het uitspansel
Dag 3: scheiding tussen water en land; planten en bomen
Dag 4: zon, maan en sterren
Dag 5: vissen en volgens
Dag 6: landdieren en de mens
Dag 7: de dag die God bestemde tot rustdag

Het onze Vader
Onze Vader, Die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, zoals ook op de aarde.
Geeft ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlost ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen

De zonen van Jakob
Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issaschar, Zebulon, Jozef, Benjamin.

De plagen van Egypte
1. Water in bloed veranderd.
2. Kikkers over het gehele land.
3. Stof wordt luizen.
4. Allerlei ongedierte.
5. Veepest.
6. Zweren aan mens en dier.
7. Hagel en vuur.
8. Sprinkhanen.
9. Drie dagen dikke duisternis.
10. Alle eerst geborenen sterven.

Bijbelboeken Oude Testament
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richter, Ruth, 1 en 2 Samuël, 1
en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker,
Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen van Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos,
Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi.

Bijbelboeken Nieuwe Testament
Matthéüs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 en 2 Korinthe, Galaten,
Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Timothéüs, Titus,
Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Judas, Openbaringen.

3

Bijbelteksten
Genesis 3: 15
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw
nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel
vermorzelen.
Genesis 49: 10
De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn
voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.
Deuteronomium 18: 15
Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u
doen opstaan; naar Hem moet u luisteren.
Psalm 23: 1, 2 en 3
De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige
weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in
het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
Jesaja 9: 5
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op
Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.
Jesaja 53: 1 en 2
Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE
geopenbaard? Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een
wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er
geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
Jesaja 53: 5 en 6
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor
ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar
zijn [eigen] weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem
doen neerkomen.
Maleachi 3: 1
Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn
tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in
Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.
Matthéüs 7: 7 en 8
Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u
opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor
wie klopt zal opengedaan worden.
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Matthéüs 11: 28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem
Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult
rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
Matthéüs 28: 19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van
de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te
nemen.
Markus 8: 34 en 35
En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen:
Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij
volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn
leven zal verliezen omwille van Mij en [om] het Evangelie, die zal het behouden.
Lukas 5: 20
En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven.
Lukas 19: 10
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren
is.
Lukas 24: 47
En in Zijn Naam [moet] onder alle volken bekering en vergeving van zonden
gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.
Johannes 3: 5
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit
water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
Johannes 6: 67-69
Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met
Hem mee. Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus
dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van
eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van
de levende God.
Johannes 14: 16
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u
blijft tot in eeuwigheid,
Johannes 14: 26
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u
in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
Johannes 16: 16
Een korte [tijd] en u ziet Mij niet, en weer een korte [tijd] en u zult Mij zien, want Ik ga
heen naar de Vader.
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