
 Vragen bij de verklaring van de Heidelbergse Catechismus ds. A. Schot 

 

Zondag 6 

Vraag en antwoord 16 

1. Wat betekent het woord ‘vorderde’? 

2. Wat is Gods rechtvaardigheid? 

3. Wat vordert Gods rechtvaardigheid? 

4. Wat is de menselijke natuur? 

5. Wat deed de menselijke natuur? 

6. Wat moet de menselijke natuur? 

7. Voor wie moet een mens betalen als hij zelf zondaar is? 

8. Waarom kan een mens, die zondaar is, niet voor anderen betalen? 

9. Aan wie moet er betaald worden? 

10. Hoe moet er betaald worden? 

Vraag en antwoord 17 

1. Van Wie moet de Middelaar tegelijk God zijn? 

2. Hoe groot is de kracht van Zijn Godheid? 

3. Wat betekent het woordje ‘last’? 

4. Hoe groot is de last van Gods toorn? 

5. Waarin bestaat de last van Gods toorn? 

6. Waarom moet die last aan Zijn mensheid worden gedragen? 

7. Wat doet de Godheid daarbij? 

8. Wat betekent ‘de gerechtigheid verwerven’? 

9. Wat betekent ‘de gerechtigheid wedergeven’? 

10. Aan wie wordt de gerechtigheid wedergegeven? 

Vraag en antwoord 18 

1. Wie worden er bedoeld met het woordje ‘onze’? 

2. Welke drie Namen worden hier voor de Middelaar gebruikt? 

3. Door Wie wordt de Middelaar geschonken? 

4. Aan wie wordt de Middelaar geschonken? 

5. Waarom wordt de Middelaar geschonken? 

6. Welke drie ambten van de Middelaar zien we hier terug? 

7. Wat is wijsheid? 

8. Wat is rechtvaardigheid? 

9. Wat is heiligheid? 

10. Wat is een volkomen verlossing? 

Vraag en antwoord 19 

1. Wat betekent het woordje ‘weten’? 

2. Waarom staat er ‘Heilig Evangelie’? 

3. Wie heeft het Heilig Evangelie geopenbaard? 

4. Wat is geopenbaard? 

5. Waar werd het Heilig Evangelie geopenbaard? 

6. Wat zijn patriarchen? 

7. Op Wie wezen de offeranden? 

8. Wat zijn de ceremoniën der wet? 

9. Wat betekent ‘voorbeelden’? 

10. Wie heeft het Evangelie vervuld? 

 

  


