
Zondag 7 
(zondag 18-01-2015 middagdienst) 
 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 7 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Antwoord 20 spreekt over ‘een waar geloof’. Blijkbaar zijn er ook andere vormen van 
geloof. Waar denk je dan aan? Is het wel zinvol of Bijbels om over verschillende 
soorten geloof te spreken? 

2. Alleen door een waar geloof worden wij Christus ingelijfd. Denk eens na over dat 
woord: inlijven. Wat betekent dat eigenlijk precies? 

3. Aan de ene kant spreekt antwoord 20 actief: over geloof en aannemen. Tegelijk klinkt 
de zin passief: zij ‘worden ingelijfd’. Wie is er hier nu aan het werk? 

4. Vraag 21 is een kernvraag uit de catechismus. Als je zelf zou proberen om zonder je 
kennis van de catechismus hierover na te denken, hoe zou jij deze vraag dan 
beantwoorden: Wat is een waar geloof? 

5. De omschrijving van geloof in antwoord 21 is eigenlijk met twee woorden samen te 
vatten: kennis en vertrouwen. Denk eens rustig na over deze twee begrippen. Wat 
betekenen ze precies als je het hebt over geloof? Zou het ook mogelijk zijn te geloven 
zonder één van deze twee elementen? 

 
Verdieping: 

6. Hieronder vind je een paar artikelen uit de Westminster Confessie (1647) over het 
geloof. Vergelijk die met de catechismus. Zie je overeenkomsten en verschillen? Wat 
spreekt je aan in de Westminster belijdenis? 

 
Hoofdstuk 14 Het zaligmakend geloof 

I. De genadegave van het geloof is het werk van de Geest van Christus in de harten 
van de uitverkorenen, die hen in staat stelt om te geloven tot behoud van hun ziel. 
Het geloof wordt gewoonlijk door de prediking van het Woord gewerkt. Samen 
met de bediening van de sacramenten en het gebed wordt de prediking ook 
gebruikt om het geloof te vermeerderen en versterken. 

II. Door dit geloof gelooft een christen dat alles wat in het Woord geopenbaard is, 
waar is, vanwege het gezag van God, Die Zelf daarin spreekt. Het geloof reageert 
op een verschillende manier op alles wat ieder afzonderlijk gedeelte van het 
Woord bevat: het gehoorzaamt de geboden; het beeft voor de dreigingen en 
omhelst de beloften van God voor dit leven en het toekomende. Maar de 
voornaamste werkingen van het zaligmakende geloof zijn het aannemen en 
ontvangen van Christus en het rusten op Hem alleen voor rechtvaardiging, 
heiliging en het eeuwige leven, op grond van het genadeverbond. 

III. Het geloof heeft verschillende gradaties, zowel zwak als sterk. Het kan vaak op 
verschillende manieren aangevallen en verzwakt worden, maar het zal de 
overwinning behalen. Bij velen zal het opgroeien tot het verkrijgen van de volle 
zekerheid door Christus, Die zowel de Auteur als de Voleinder van ons geloof is. 

 


