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Zondag 1

De onderwijzer vraagt in 
vraag 1 niet: ‘Wat is uw 
troost?’ maar hij noemt 

met nadruk de énige 
troost, die bijblijft in leven 

en sterven. 
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Zondag 1

De enige troost is nodig 
te weten: om onze 

zaligheid, opdat wij in 
alle aanvechtingen en 

worstelingen niet zouden 
bezwijken of wanhopen. 
Én om God te prijzen in 
dit en in het toekomende 
leven. Daartoe is de mens 

immers geschapen.
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Zondag 1

Deze enige en vaste 
troost verdwijnt niet 

in de dood, houdt 
onoverwinnelijk stand 

tegen alle aanvechtingen 
van de satan, en doet ons 
niet bezwijken tegen zijn 

aanvechtingen.
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Zondag 1 

Drie dingen worden vereist 
tot de ware, enige en 

vaste troost der gelovigen, 
namelijk de kennis van 
des mensen ellende, van 
de verlossing en van de 
dankbaarheid. Dát zijn 

de drie delen van de 
christelijke leer.
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Zondag 2 

Om de christelijke troost 
te verkrijgen is het eerste 
middel: kennis van onze 
ellende. Daarom wordt 

dat als eerste deel van de 
christelijke Catechismus 

behandeld.
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Zondag 2 

De kennis van onze ellende 
wordt nergens beter uit 

geleerd dan uit de wet van 
God. Paulus schrijft in 

Romeinen 3 vers 20: ‘Door 
de wet is de kennis der 

zonde.’
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Zondag 2 

Hóé de ellende uit de wet 
wordt gekend, vinden 
we in antwoord 4, dat 

aangeeft wat de wet van 
ons eist, en in vraag en 
antwoord 5 waarin onze 

onmacht en verdorvenheid 
worden genoemd. 
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Zondag 2 

De liefde tot God bestaat 
uit: een erkenning van 

Zijn oneindige goedheid; 
een eerbiedig gevoelen van 
Zijn hoogheid; door Hem 
voor het hoogste Goed te 
houden; Hem boven alles 
te beminnen; ons alleen 

in Hem te verheugen 
en gerust te stellen, en 
bovenal Zijn eer voor te 

staan. 
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Zondag 2 

De liefde tot God wordt 
het eerste of grote gebod 
genoemd omdat die liefde 

de fontein is van alle 
andere geboden. ‘Uw 

naaste liefhebben als uzelf’ 
wordt het tweede gebod 
genoemd, omdat het de 

inhoud van de tweede tafel 
van de wet bevat. 
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Zondag 2 

Wij kunnen de wet Gods 
niet geheel houden, 

want het is de bedorven 
mens onmogelijk om 

Gods geboden te houden. 
Daarom blijven wij 

schuldenaren aan God. In 
plaats van God en onze 

naaste lief te hebben, zijn 
wij geneigd hen te haten. 
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