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HC1: Van Wie ben je er één? 
Schriftlezingen: Jesaja 40:1-11, 2 Kor. 1:1-14 Tekst: 2 Kor. 1:3-4a 
Zingen: Ps. 85:1 en 3, Ps. 27:3, Ps. 146:3 en 4, Ps. 116:1,2,3 en 4, Ps. 52:7 
 

Hoofdpunten van de preek 
De catechismus stelt levensvragen om ons de antwoorden eigen te maken die echt 
houvast geven in leven en sterven. 

1 Enige Troost 
Alle vragen en antwoorden hebben te maken met wat ons persoonlijke, unieke en 
exclusieve houvast (= troost) is (of niet).  

God troost. Troost is geen gevoel of bezit, maar de zekerheid die God geeft om te kunnen 
leven en eens te kunnen sterven.  

2 Christus verlost mij 
Het enige dat ons houvast kan geven is dat we het eigendom zijn van Christus. We zijn niet 
van onszelf en leven niet voor onszelf. Uit die ellende moeten we juist verlost worden.  

Christus neemt ons met alles wat we zijn (lichaam en ziel) volledig voor Zijn rekening. Op 
Zijn kosten worden we van al onze zonden verlost en uit Satans overheersing bevrijd. 

3 Christus bewaart mij 
Mijn verlossing is zeker. Christus bewaart Zijn eigendom tot de verlossing. Alles (tot en 
met het kleinste) wordt door de Vader opgemerkt en door Zijn wil bepaald.  

Alles wat we meemaken (en dat kan veel zijn) is in Gods hand en moet en zal daarom tot 
mijn zaligheid dienen. Dán valt er te leven en kan je eenmaal sterven. 

4 Christus leeft mij  
Christus verzekert mij van het eeuwige leven door de Geest. Hij getuigt in ons en geeft 
vrucht door aan Christus te verbinden. Als we de Geest bedroeven verdwijnt de ervaring.  

Zekerheid is belangrijk... maar vooral om standvastig voor Christus te leven. De Geest 
neemt daarom de leiding en maakt ons van harte gewillig.  

5 Getroost leven 
De catechismus geeft praktijk onderwijs waar het op aan komt. Wat is nodig om zalig 
(met God) te leven... en te sterven. We worden daarbij niet op onszelf teruggeworpen.  

De drie grondtonen horen bij elkaar, sluiten aan op onze ervaring en willen ons bewaren 
bij de enige troost. Hoe meer ik ervan zie, hoe groter God in Christus voor mij wordt.  

 


