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Woord vooraf

Dit dagboek is een dagboek bij de Herziene Statenvertaling. De deel-
onderwerpen die in dit boek aan bod komen, zijn gelijk aan de deel-
onderwerpen uit de Heidelberger Catechismus. 
Jongeren hebben hier vragen over gesteld (je vindt die vragen telkens 
onder aan de pagina) en wij hebben geprobeerd om daar een antwoord 
op te formuleren. Het is een dagboek aan de hand waarvan je je kunt 
verdiepen in de bijbelse kernbegrippen en de basis van het christelijke 
geloof. 

Zoek je meer verdieping? Zit je nog met (andere) vragen over het chris-
telijk geloof en de Bijbel? Kijk dan eens op www.abcvanhetgeloof.nl. Op 
deze website willen we in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe 
inhoud van het christelijk geloof en het gereformeerde belijden aan 
jongeren doorgeven, zodat zij de betekenis ervan voor hun eigen leven 
gaan zien.

Momenteel staan er 27 uitwerkingen van kernwoorden op abcvanhetge-
loof.nl. Sommige kernwoorden zijn gericht op de geloofsleer. Elk kern-
woord wordt uitgewerkt met onder andere een video, een uitlegtekst, 
een bijbelrooster en lees-, luister- en kijktips. 
Echt een aanrader voor iedereen die zoekt naar een frisse, heldere uit-
leg van moeilijke woorden. 
Misschien herken jij je wel in deze uitspraak: ‘Wedergeboorte, verzoe-
ning, rechtvaardigheid… natuurlijk ken ik deze woorden. Ik hoor ze 
regelmatig in de kerk. Maar uitleggen wat ze betekenen… dat vind ik 
lastig.’ abcvanhetgeloof.nl kan je daarbij helpen. Weet wat je gelooft!

Marieke Griffioen-de Vries
Senior Jeugdwerkadviseur LCJ





7

Inhoud

Woord vooraf 5

De ellende 11
Heb je ellende nodig om bij God te komen? 11
Hoeveel zonden moet je voelen? 19
Hoe heeft Jezus de toorn van God gedragen? 27
Wat is de vloek van het paradijs? 36

De verlossing 42
Waarvan moet ik verlost worden? 42
Hoe kom ik van mijn schuld af? 49
Hoe krijg ik deel aan de verlossing? 56
Wat houdt dit geloof in? 64

God de Vader 71
Hoe kunnen we God de Vader zien in Jezus? 71
Kun je God ook in de natuur vinden? 78
Wat zijn de eigenschappen van God de Vader? 85
Wat wordt er bedoeld met: ‘God is een verterend vuur’? 103

God de Zoon 106
Hoe kun je Jezus in geloof aanraken? 106
Regeert Jezus nu ook over de aarde? 113
Kan Jezus boos zijn? 120
Geven we Jezus te veel aandacht? 127



8 – INHOUD

De Heilige Geest 134
Wie is de Heilige Geest? 134
Hoe moeten we omgaan met de gaven van de Geest? 141
Hoe blijft de Heilige Geest in mij?  147
Wat betekent het dat de Heilige Geest voor ons bidt? 154

De sacramenten 161
Waarom zijn er sacramenten? 161
Wat is de betekenis van het laatste avondmaal? 169
Is het een verplichting om deel te nemen  

aan de sacramenten? 176
Wat is de vrucht van het avondmaal? 183

De heilige doop 190
Waarom moeten we als kind gedoopt worden? 190
Is de doop een straf op de zonde of een teken van genade? 197
Wat betekent het om met je huisgezin gedoopt te worden? 204
Wat betekent de belijdenis van de Ethiopiër? 211

Het heilig avondmaal 218
Wat moet ik weten over de instelling  

van het heilig avondmaal? 218
Wat zijn de belangrijkste gedeelten  

uit het avondmaalsformulier? 228
Hoe zorg ik ervoor dat het heilig avondmaal  

me dichter bij Jezus brengt? 235

De dankbaarheid 241
Moet je God altijd dankbaar zijn? 241
Hoe ga je om met koudheid in je geloof? 248
Zit dankbaarheid in de grote dingen? 254



INHOUD – 9

De wet 259
Hoe kun je de wet op een goede manier naleven,  

zonder farizeeërskuren? 259
Hoe kan ik God liefhebben boven alles en  

me volledig aan Zijn wet houden? 266
Is het een zonde als je jezelf niet liefhebt? 273
Wat betekent het dat Jezus de wet heeft volbracht?  280

Het gebed 287
Hoe moet ik bidden? 287
Mag je God om een teken vragen?  294
Moet je God echt voelen om te kunnen bidden? 302
Mag je bidden als je zelf niet bekeerd bent? 309

De wederkomst 316
Hoe moet je als christen leven in apocalyptische tijden? 316
Hoe moet je Maleachi 4:5-6 lezen? 323
Wat zijn de tekenen van de eindtijd? 330
Wat wordt er bedoeld met de vraag in Lukas 18:8? 337
Wat kunnen we verwachten als we in de hemel komen? 344
Wat is de hel? 351
Hoe moeten we Jezus verwachten? 358
Hoe weet ik zeker dat ik een kind van God ben? 366

Auteurs 377





DE ELLENDE – 11

1
januari

LEZEN: GENESIS 3:1-15

Heb je ellende nodig om bij God te komen? Het meest logische ant-
woord lijkt ‘ja’ te zijn. Want als je geen kennis hebt van de ellende, 
waarom zou je dan roepen om een Verlosser? De vraag gaat echter uit 
van iets in de mens voordat de Heere in beeld komt. Maar dat klopt 
niet. Vanaf de eerste bijbelverzen nadat de zonde en daarmee de 
ellende de wereld ingekomen is, wordt duidelijk dat de ellendige mens 
God niet zoekt, en ook geen redding zoekt uit deze zeer diepe val. Inte-
gendeel, de mens vlucht bij God vandaan. De ellende maakt hier letter-
lijk en figuurlijk scheiding tussen God en mensen. En daarom is het 
eerste antwoord op de vraag van deze week: ‘Nee’. De ellende brengt 
een zondaar niet bij God. Het is allereerst andersom. Onze ellende is 
reden voor God om ons te zoeken. Het is opzoekende zondaarsliefde 
die de Heere brengt bij de ellendige mens die zich voor Hem verstopt 
en niet naar Hem vraagt! 
In artikel 17 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt dat prachtig 
beschreven: ‘Wij geloven, dat onze goede God, door Zijn wonderlijke 
wijsheid en goedheid, ziende, dat zich de mens alzo in de lichamelijke 
en geestelijke dood geworpen, en zich geheel ellendig gemaakt had, 
Zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor 
Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, 
(…) en hem gelukzalig te maken.’ Dat is nu het evangelie van Gods 
genade, dat vandaag verkondigd wordt. Van nature vraagt een zondaar 
niet naar God, maar als de Heere je vandaag in de prediking opzoekt en 
naar jou vraagt, stort dan je hart vol ellende maar uit voor Zijn aange-
zicht. Hij heeft zondaars lief.

HEB JE ELLENDE NODIG OM BIJ GOD TE KOMEN?



12 – DE ELLENDE 

HEB JE ELLENDE NODIG OM BIJ GOD TE KOMEN?

LEZEN: JESAJA 55 EN JOHANNES 7:37

Gisteren zagen we dat de vraag van deze week op een bepaalde manier 
verkeerd is gesteld. Toch zit achter die vraag wel een diepe bijbelse 
waarheid. Waarom is er dan toch ellende nodig om bij de Heere te 
komen? Omdat juist als we door het werk van de Heilige Geest onze 
ellende leren kennen, het evangelie als blijde boodschap opengaat. 
Waarom? Omdat God gekomen is om juist dat te zoeken en zalig te 
maken wat verloren is. Dus het Evangelie wordt pas Evangelie voor ons, 
als we doorhebben Wie de Heere voor ons is in onze ellende. 
In de gedeelten van vandaag wordt onze ellende omschreven als ‘dorst’. 
Wie wil er drinken van het levende water? Dat zijn mensen die dorst 
hebben. Zo logisch is het. Wie geen dorst heeft, drinkt meestal niet. Die 
heeft er geen behoefte aan. Maar wie dorst heeft, voor hem of haar is 
er een overvloed aan levend water, in Jezus Christus. Hij riep aan het 
kruis: ‘Ik heb dorst!’ omdat Hij onze ellende en ons leven zonder God 
tot het diepst toe doorleefde en het droeg tot in de dood, zodat Hij ons 
zou kunnen verzadigen met vergeving, verzoening en vrede. God komt 
dorstigen tegemoet met wat zij het meest nodig hebben, zelfs al besef-
fen zij nog niet eens dat zij dorstig zijn. Maar Hij weet het wel. En Hij 
maakt hen verlangend naar Hem. Hij ontdekt hen voor het eerst of 
opnieuw aan hun dorst naar Hem en brengt dan Zelf alles mee wat ze 
nodig hebben. Wie zichzelf zo leert kennen én wie Gods rijke genade in 
Jezus ontdekt, mag drinken van het levende water om niet.
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HEB JE ELLENDE NODIG OM BIJ GOD TE KOMEN?

LEZEN: LUKAS 23:33-43

Waarom is ellende nodig om bij God te komen? Omdat je dan pas wer-
kelijk Jezus nodig krijgt als de Zaligmaker en Hem dan pas aan gaat roe-
pen om Zijn genade. De beide misdadigers (moordenaars of rovers) aan 
het kruis zijn er even ellendig aan toe. Ze zijn ook beiden op dezelfde 
afstand van de Heere Jezus en op dezelfde afstand van de eeuwigheid. 
Toch is er een verschil bij deze twee, en dat zit hem in de ellendekennis 
van die ene moordenaar. Hoe hij tot dat inzicht is gekomen, is niet dui-
delijk. Het is het werk van de Heilige Geest. Is het gekomen doordat hij 
van de zogenaamde catechisatielessen van vroeger wist van de Messias 
die zou komen om te lijden en te sterven? Of juist omdat hij net Jezus’ 
gebed om vergeving heeft gehoord (Lukas 23:34) en heeft dat zijn hart 
verbroken? Hoe dan ook, als hij de andere kruiseling bestraft, klinkt er 
in zijn woorden schuldbelijdenis en berouw door. Hij geeft aan het 
rechtvaardig oordeel van God verdiend te hebben. En tegelijk belijdt hij 
de onschuld van de Heere Jezus en hij belijdt Hem als de Koning, want 
hij heeft het over Zijn Koninkrijk. Zijn ellendekennis en wat hij van deze 
Jezus weet, is voor hem genoeg om een kort, maar diep en oprecht 
gebed te bidden: ‘Denk aan mij.’ Als Jezus dat zal doen, is het goed. Als 
de Heere namelijk aan een zondaar denkt, dan redt Hij hem ook uit al 
zijn benauwdheden (Psalm 40:18; Jeremia 29:11). 
Wie zo met zijn ellende tot Jezus vlucht, mag uit Zijn mond horen: ‘Jij, 
met Mij, in het paradijs.’ Dan ben je zalig.

3
januari



14 – DE ELLENDE

HEB JE ELLENDE NODIG OM BIJ GOD TE KOMEN?

LEZEN: ROMEINEN 7:7-26

Door de wet leer je de zonde kennen. Blijkbaar is het nodig dat dat 
gebeurt. Paulus heeft er aan het begin van de brief aan de Romeinen 
bijna drie hele hoofdstukken over gedaan om te laten zien hoe ellendig 
de mens eraan toe is. Er is van ons uit geen redden meer aan. Maar wat 
moet je met die kennis? Daarmee kom je nog niet bij God. Alleen je 
ellende kennen maakt je niet zalig. De uitroep van Paulus in Romeinen 
7:24 is heel herkenbaar voor wie aan zijn zonde ontdekt is: ‘Ik ellendig 
mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?’ Er moet 
van een andere kant verlossing komen, onverdiend en ongedacht, 
namelijk door Gods werk in Jezus Christus. Hem te kennen alleen maakt 
zalig. Zei Jezus het niet vlak voor Hij ging lijden en sterven: ‘En dit is het 
eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus 
Christus, Die U gezonden hebt’ (Johannes 17:3)? Dus niet je zonden 
kennen maakt zalig, maar Jezus kennen. In Hem alleen is er bevrijding 
voor wie gevangenzat. Dit is de weg die de Heere vaak met een zondaar 
gaat, door het werk van de Heilige Geest: zondaren overtuigen van hun 
zonde én van Zijn grote genade in Jezus Christus. Hopelijk mag ook jij in 
je leven ervan getuigen dat de Heere je zo met al je ellende aan de voe-
ten van de Gekruisigde heeft gebracht. Zodat je nu mag huppelen van 
zielenvreugd.
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HEB JE ELLENDE NODIG OM BIJ GOD TE KOMEN?

LEZEN: MARKUS 2:1-17

Een duidelijk woord van Jezus: ‘Wie gezond zijn, hebben geen dokter 
nodig, maar wie ziek zijn.’ Heel logisch ook. Wie vraagt zich af: ‘Wat 
moet ik doen om zalig te worden?’ Dat doen de mensen die op de pink-
sterdag door de prediking van Petrus in het hart getroffen werden en 
aan hun zonden en ellenden werden ontdekt. Dat doet de cipier in 
Filippi als hij geen kant meer op kan door zijn ellende. Kortom: wie ziek 
is, gaat naar de dokter. Toch is dat niet helemaal wat er in het gedeelte 
van vandaag staat. Er staat namelijk niet dat mensen die ziek zijn, naar 
de dokter gaan, maar dat ze een dokter nodig hebben. En in het 
gedeelte van vandaag blijkt dat de Arts zonder grenzen, de hemelse 
Dokter Jezus Christus Zelf de zieken opzoekt. Ze komen niet uit zichzelf 
tot Hem, maar Hij roept ze en ze komen tot Hem, zoals Levi. 
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