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

 

Zondag 33 

Vraag en antwoord 88 

1. Wat betekent het woord ‘stukken’? 

2. Waarom staat er in vraag 88 ‘in’ en niet ‘uit’? 

3. Wat is bekering? 

4. Waarom staat er ‘waarachtige’ bekering? 

5. Wat betekent ‘des’ mensen? 

6. Hoeveel stukken zijn er in de bekering? 

7. Wat is ‘afsterving’? 

8. Wat is ‘de oude mens’? 

9. Wat is ‘de nieuwe mens’? 

10. Wat wordt bedoeld met de ‘opstanding’ van de nieuwe mens? 

Vraag en antwoord 89 

1. Wat is ‘leedwezen’? 

2. Wat is een ‘hartelijk’ leedwezen? 

3. Waarom is niet ieder leedwezen ‘hartelijk’? 

4. Wie is er aan het woord in antwoord 89? 

5. Wie hebben wij door onze zonden vertoornd? 

6. Wat betekent ‘vertoornd’? 

7. Waarom is God door onze zonden vertoornd? 

8. Wat laat de uitdrukking ‘hoe langer hoe meer’ zien? 

9. Mogen wij haten? 

10. Wat betekent ‘vlieden’? 

Vraag en antwoord 90 

1. Wat is een ‘vreugde in God’? 

2. Waarom staat er ‘hartelijke vreugde’? 

3. Waarom is niet iedere vreugde ‘hartelijk’? 

4. Door wie kan die vreugde er alleen maar zijn? 

5. Wat is ‘een ernstige lust’? 

6. Waarmee gaat die ernstige lust gepaard? 

7. Waarop zijn die lust en liefde gericht? 

8. Waarin vinden wij de wil Gods? 

9. Waarom staat er in ‘alle’ goede werken? 

10. Wat betekent hier: ‘te leven’? 

Vraag en antwoord 91 

1. Wat is het verschil tussen goede werken en kwade werken? 

2. Aan welke drie voorwaarden moeten goede werken voldoen? 

3. Waarom wordt er gesproken over ‘waar’ geloof? 

4. Wanneer valt een geloof niet onder ‘waar’ geloof? 

5. Welke wet wordt hier bedoeld? 

6. Waarom moeten goede werken naar Gods wet zijn? 

7. Wanneer is een werk tot Gods eer? 

8. Wiens eer bedoelt de mens van nature? 

9. Wat betekent ‘goeddunken’? 

10. Wanneer kunnen we spreken over ‘menseninzettingen’?  

 

  


