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Onderwijs over het geloof 
In veel kerken wordt de Heidelbergse Catechismus gebruikt voor onderwijs over het geloof. Het 
is een serie vragen en antwoorden uit de 16de eeuw over de kern van het christelijke geloof. In 
de Ichthuskerk wordt daar een moderne variant van gebruikt; een vertaling van de New City 
Catechism van de bekende New Yorkse predikant Tim Keller. 
Voor onze eigen Hofstad Catechismus wordt rond iedere vraag een bijbelstudie gemaakt, 
waarmee groepen aan de slag kunnen. Dit bijbelstudieprogramma bij de Hofstad Catechismus is 
gratis te downloaden en te gebruiken. Voor vragen hierover kan je contact opnemen 
met jasper@ichthuskerkdenhaag.nl 
 

Downloaden documenten 
Klik op onderstaande links om de documenten te downloaden. 

• Vooraf – Inleiding bij Hofstad Catechismus 
• Vraag 1 – Wat is je enige hoop in leven en sterven? 
• Vraag 2 – Wat is God? 
• Vraag 3 – Hoeveel personen zijn er in God? 
• Vraag 4 – Hoe schiep God ons en waarom? 
• Vraag 5 – Wat heeft God gemaakt? 
• Vraag 6 – Hoe kunnen we God verheerlijken? 
• Vraag 7 – Wat eist God van ons? 
• Vraag 8 – Hoe luidt Gods wet in de tien geboden? 
• Vraag 9 – Wat wil God in het eerste, tweede en derde gebod van ons? 
• Vraag 10 – Wat wil God in het vierde en vijfde gebod van ons? 
• Vraag 11 – Wat eist God van ons in het zesde, zevende en achtste gebod? 
• Vraag 12 – Wat eist God in het negende en tiende gebod? 
• Vraag 13-14 – Heeft God ons zo geschapen dat wij de wet niet kunnen houden? 
• Vraag 15 – Aangezien niemand de wet kan houden, wat is dan de bedoeling 

daarvan? 
• Vraag 16-17 – Wat is zonde en wat is afgoderij? 
• Vraag 18 – Zal God onze ongehoorzaamheid en afgodendienst ongestraft laten? 
• Vraag 19-20 – Ontkomen aan de straf en terug in Gods gunst? 
• Vraag 21-23 – Waarom moest de Verlosser mens en God zijn? 
• Vraag 24 – Waarom moest Christus, de Verlosser, sterven? 
• Vraag 25-26 – Betekent de dood van Christus dat al onze zonden vergeven 

worden? Waarvan heeft Christus ons nog meer verlost? 
• Vraag 27 – Worden alle mensen gered door Christus, zoals ze verloren gingen door 

Adam? 
• Vraag 28 – Wat gebeurt er na de dood met diegenen die niet met Christus verenigd 

zijn door het geloof? 
• Vraag 29 – Hoe kunnen we gered worden? 
• Vraag 30 – Wat is geloof in Jezus Christus? 
• Vraag 31 – Wat geloven we door het ware geloof? 
• Vraag 32 – Wat betekent rechtvaardiging en heiliging? 
• Vraag 33-34 – Kun je je heil ergens anders vinden dan in Christus alleen, 

bijvoorbeeld in je goede daden? Nu we gered zijn door genade alleen en in Christus 
alleen, moeten we dan nog steeds goede daden doen en Gods Woord 
gehoorzamen? 
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http://www.newcitycatechism.com/
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http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/05/Vraag-5-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/05/Vraag-6-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/11/Vraag-7-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/11/Vraag-8-New-City-Catechism.docx
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http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/11/Vraag-12-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/11/Vraag-13-14-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/11/Vraag-15-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/11/Vraag-15-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/05/Vraag-16-17-Wat-is-zonde-en-wat-is-afgoderij.docx
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http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/03/Vraag-21-23-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/03/Vraag-24-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/05/Vraag-25-26-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/05/Vraag-25-26-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/06/Vraag-27-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/06/Vraag-27-New-City-Catechism.docx
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http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/12/Vraag-31-NCC-_-de-apostolische-geloofsbelijdenis.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2017/01/Vraag-32-NCC-_-rechtvaardiging-en-heiliging.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2017/01/Vraag-33-34-NCC-_-goede-daden.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2017/01/Vraag-33-34-NCC-_-goede-daden.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2017/01/Vraag-33-34-NCC-_-goede-daden.docx
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De Hofstad Catechismus / Heidelbergse Catechismus 

2 
 

• Vraag 35 – Nu we gered zijn door genade alleen, door geloof alleen, waar komt dan 
dit geloof vandaan? 

• Vraag 36 – Wat geloven we over de heilige Geest? 
• Vraag 37 – Hoe helpt de heilige Geest ons? 
• Vraag 38 – Wat is bidden? 
• Vraag 39 – Met welke houding moeten we bidden? 
• Vraag 40-41 – Wat moeten we bidden en hoe luidt het Onze Vader? 
• Vraag 42 – Hoe moet Gods Woord gelezen worden? 
• Vraag 43 – Wat zijn de sacramenten? 
• Vraag 44-45 – Wat is de doop? 
• Vraag 46-47 – Wat is het heilig avondmaal? 
• Vraag 48 – Wat is de kerk? 
• Vraag 49 – Waar is Jezus nu? 
• Vraag 50 – Wat betekent de opstanding van Christus voor ons? 
• Vraag 51 – Wat betekent de hemelvaart van Christus voor ons? 
• Vraag 52 – Welke hoop houdt het eeuwige leven voor ons in? 
• Vraag 53 – Geld & Geven 
• Vraag 54 – Hoe kun je luisterend bijbellezen? 
• Vraag 55 – Waarom zou je vasten? 
• Vraag 56 – Waarom ‘discipelschap’? 
• Vraag 57 – ‘Gerechtigheid’ en International Justice Mission 
• Vraag 58 – Wat doet ballingschap met jou? 
• Vraag 59 – Kun je zingen in ballingschap? 
• Vraag 60 – Hoe vier je advent in ballingschap? 
• Vraag 61 – Hoe groen ben jij 
• Vraag 62 – over opoffering en macht 

 

Bijbelstudiemateriaal voor de kringen bij de catechismus 
Het bijbelstudiemateriaal voor de kringen bij de Hofstad Catechismus is compleet. Bij alle 52 
vragen en antwoorden is nu beschikbaar: 
-) een filmpje met een korte intro van 3-5 minuten; 
-) een uitgewerkt programma voor bijbelstudie, geloofsgesprek en gebed. 

Een aantal jaren geleden lanceerden Tim Keller, John Piper en nog een aantal andere 
voorgangers uit de Verenigde Staten de New City Catechism. Deze is inmiddels vertaald in 
het Nederlands.  
 

Achtergrondinformatie  
1). De New City Catechismus is een modern middel om kinderen en volwassenen te helpen de 
kernleer van het christelijk geloof te leren kennen via 52 vragen en antwoorden 
https://newcitycatechismus.nl/ 
2). Ds C. Bijl heeft een viertal boeken geschreven met preekschetsen over de Heidelbergse 
Catechismus 
a). Houvast en troost (HC 1-7) 
b). Wat het geloof verwacht (HC 8-24) 
c). De bron van ons geloof (HC 25 – 33) 
d). Uit dankbaarheid leven (HC 34 – 52) 
http://www.heidelbergsecatechismus.eu/Ds.-C.-Bijl 
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http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/05/Vraag-51-New-City-Catechism.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2014/05/Vraag-52-New-City-Catechism.docx
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http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/01/Vraag-54-New-City-Catechism-Luisterend-Bijbellezen.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/02/Vraag-55-New-City-Catechism-Vasten.docx
http://ichthuskerkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/02/Vraag-56-New-City-Catechism-Discipelschap.docx
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3). Ds. A.J. van Zuijlekom heeft in zes boeken de Heidelbergse Catechismus uitgelegd 
https://www.hertog.nl/zoeken.aspx?table=Auteur&searchword=Ds.%20A.J.%20van%20Zuijlekom 
 
4). De Heidelbergse Catechismus is in 1563 geschreven. 450 jaar later wordt deze actuele 
geloofsbelijdenis nog steeds gebruikt door veel Nederlandse kerken. De catechismus bevat een 
samenvatting van de geloofsleer en is nu ook online gemakkelijk te raadplegen. De bewijsteksten, 
waarop de antwoorden gebaseerd zijn, staan onder elk antwoord uitgeschreven. 
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/  
 
5). Ds. Roel Meijer heeft een leerversie geschreven van de Heidelberger Catechismus. 
https://www.holyhome.nl/leerversie%20heidelberger%20catechismus.pdf  
 
6). Alfabetisch gesorteerd overzicht van thema’s die (deels) ook in de catechismus voorkomen en 
welke liederen daarbij passen 
https://kerkliedwiki.nl/Portaal:Thema%27s  
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