
Voor 16 jaar en ouder ! 

 

Zondag 25 

 

Zondag 25 gaat over de Sacramenten. 

 

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. 

 
Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn 

   weldaden  deelachtig maakt, vanwaar komt zulk een geloof ? 

 

Antw  : Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt 

   door de verkondiging van het heilig Evangelie en het sterkt 

   door het gebruik van de Sacramenten. 

 

Moeilijke woorden ! 

aangezien     = omdat 

Zijn weldaden deelachtig maakt = het krijgen van vergeving van  

       zonden  en het eeuwige leven 

 

 

Vraag 66 : Wat zijn Sacramenten ? 

 

Antw  : De Sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en 

   zegelen, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik 

   daarvan de belofte van het Evangelie des te beter te verstaan 

   geve en verzegele; namelijk, dat Hij ons vanwege het 

   enige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht, 

   vergeving van zonden en het eeuwige leven uit genade 

   schenkt. 

 

Moeilijke woorden ! 

heilige zichtbare waartekenen en zegelen = een teken dat laat zien dat 

        iets waar is 

van God ingezet     = opdracht gegeven door God 

beter te verstaan     = beter leert begrijpen 

het enige slachtoffer van Christus 

aan het kruis volbracht    = wat Christus aan het kruis 

        verdiend heeft 

 

 

 



Vraag 67 : Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, daarheen 

   gericht , of daartoe verordend,dat zij ons geloof op de  

   offerande van Jezus Christus, als op de enige grond 

   van onze zaligheid wijzen ? 

 

Antw  :  Ja zij toch; want de Heilige Geest leert ons door het 

   Evangelie, en verzekert ons door de Sacramenten, dat onze 

   volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus 

   staat, die voor ons aan het kruis geschied is. 

 

Moeilijk woord ! 

verordend  = ingesteld ( door God opdracht gegeven ) 

 

Vraag 68 : Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond 

   of Testament ingezet ? 

 

Antw  : Twee, namelijk de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht ! 

 

Leer, na het lezen van Zondag 25, de volgende vragen en antwoorden uit je 

hoofd ! 

 

Vraag 1 Wat is een Sacrament ? 

Antw  Een Sacrament is een teken en zegel van Gods genade 

 

Vraag 2 Wat zijn de Sacramenten van het Oude Testament ? 

Antw  De besnijdenis en het pascha 

 

Vraag 3 Op welke dag werden de kinderen besneden ? 

Antw  Op de achtste dag 

 

Vraag 4 Wanneer heeft God opdracht gegeven om kinderen te besnijden ? 

Antw  In de tijd van Abraham 

 

Vraag 5 Wanneer heeft God opdracht gegeven om het pascha te vieren ? 

Antw  In de tijd van Mozes. In de nacht toen de Israëlieten uit Egypte 

  gingen. 

 

Vraag 6 Wat werd er geslacht om het pascha te houden ? 

Antw  Een lam 

 

Vraag 7 Aan Wie moesten de Israëlieten denken als ze naar het lam keken ? 

Antw  Aan Christus 

 

Vraag 8 Hoelang hebben de besnijdenis en het pascha geduurd ? 

Antw  Tot op de tijd van het Nieuwe Testament 

 

Vraag 9 Hoeveel Sacramenten zijn er onder het Nieuwe Testament 

Antw  Twee : De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal 

 

Vraag 10 Wie heeft de opdracht gegeven om te dopen en het Heilig 

  Avondmaal te houden ? 

Antw  Christus 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht ! 

Lees eerst het stukje en geef daarna antwoord op de vragen ! 

 

Om zalig te worden hebben we zaligmakend geloof nodig. 

Alleen door het geloof kunnen we één worden met Christus. 

Alleen door het geloof kunnen we de weldaden van Christus aannemen. 

Weldaden zijn : vergeving van zonden en het eeuwige leven. 

 

Vragen ! 

 

Welk geloof heb je nodig om zalig te worden ? 

________________________________________________________________ 

 

Hoe kunnen we één worden met Christus ? 

________________________________________________________________ 

 

Hoe kunnen we de weldaden van Christus aannemen ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat zijn weldaden van Christus ? 

________________________________________________________________ 

 

Zaligmakend geloof komt van de Heilige Geest. 

Alleen de Heilige Geest kan geloof in je hart geven. 

Geloof is een werk van God. 

De Heilige Geest gebruikt de verkondiging van het Evangelie om het geloof in 

het hart te werken. Het heilig Evangelie is het Woord van God. 

In het Evangelie staat de blijde boodschap dat wij nog zalig kunnen worden. 

Als de Heilige Geest het geloof in je hart werkt, gebeurt er een wonder in je 

leven. Dan word je van dood, levend. Als de Heilige Geest het geloof in je hart 

werkt, trekt Hij je uit de duisternis van de zonde tot Zijn licht. Als dat gebeurt, 

worden we opnieuw geboren. Als je opnieuw geboren bent, ben je een kind van 

God. Het geloof, dat Gods kinderen in het hart krijgen, is eerst klein en zwak. 

Het geloof moet geoefend worden. Het betekent dat een kind van God veel 

onderwijs nodig heeft in het leven van het geloof. Het geloof, dat door de 

Heilige Geest in het hart gewerkt is, moet ook versterkt worden. Om het geloof 

te versterken, gebruikt de Heilige Geest Zijn Woord en de Sacramenten. 

 

 

 

 
 

 



 

 Vragen ! 

 

Waar komt het geloof vandaan ? 

________________________________________________________________ 

 

Wie kan jou geloof geven ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat gebruikt de Heilige Geest om het geloof te werken ? 

________________________________________________________________ 

 

Wanneer ben je een kind van God ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat moet er gebeuren met het geloof van Gods kinderen ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat gebruikt de Heilige Geest om het geloof te versterken ? 

_______________________________________________________________ 

 

 

Als we in de Bijbel lezen en naar de kerk gaan ( in de kerk liplezen of naar de 

tolk kijken ) kunnen we leren wat God wil geven. 

Soms kunnen we het ook zien in de kerk. We kunnen het zien als er kinderen 

gedoopt worden en als het Heilig Avondmaal gehouden wordt. 

Doop en Avondmaal zijn Sacramenten. 

Door de Sacramenten wil God nog duidelijker laten weten wat Hij wil geven. 

Wat wil God geven ? 

God wil weldaden geven. 

Weldaden zijn : vergeving van zonden en het eeuwige leven. 

Deze weldaden wil God uit genade geven, omdat Christus ze verdiend heeft. 

Christus is aan het kruis gestorven en heeft met Zijn bloed betaald voor de 

zonden van Zijn kinderen. 

Een Sacrament is niet alleen teken, maar ook een zegel. 

Een zegel is een bewijs dat iets vast en zeker waar is. 

Gods Woord is vast en zeker waar. 

 

 

 

 

 

 



 

Vragen ! 

 

Hoeveel Sacramenten zijn er ? 

_______________________________________________________________ 

 

Wat zijn Sacramenten ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat betekent : een teken en zegel van Gods genade ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat zijn weldaden ? 

________________________________________________________________ 

 

Wie krijgen weldaden van Christus ? 

________________________________________________________________ 

 

Gods Woord en de Sacramenten leren ons van het Offer van Christus aan het 

kruis. Gods Woord en de Sacramenten leren ons dat we alleen door de 

verdienste van Christus zalig kunnen worden. 

Gods Woord en de Sacramenten wijzen naar Christus. 

Christus is de enige grond, de enige weg van zalig worden. 

 

Vragen ! 

 

Over Wie leert Gods Woord en de Sacramenten ons ? 

________________________________________________________________ 

 

Wie is de enige grond van zalig worden ? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pak de Bijbel ! 

Lees de tekst uit de Bijbel en geef antwoord op de vraag ! 

 

Lees : Efeze 2:8 

Hoe kun je zalig worden ? 

_______________________________________________________________ 

 

Lees : Handelingen 10:44 

Wat kregen de mensen in hun hart toen Petrus woorden van God sprak ? 

________________________________________________________________ 

 

Lees : Handelingen 16:14 

Wat gebruikte de Heilige Geest om het hart van Lydia te openen ? 

________________________________________________________________ 

 

Lees : Mathheüs 28:19 

Welke opdracht geeft de Heere Jezus aan Zijn discipelen ? 

________________________________________________________________ 

 

Lees : 1 Korinthe 11:26 

Welke opdracht geeft de Heere Jezus in deze tekst ? 

________________________________________________________________ 

 

Lees : 1 Korinthe 2:2 

Door Wie kunnen wij zalig worden ? 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om over na te denken en te discussiëren met elkaar. 

 

Waar komt het geloof vandaan ? 

Lees : Efeze 2:1-10 

Er staat een belangrijke vraag boven het stukje. 

Waar komt het geloof vandaan ? 

Geloof kun je niet pakken. Geloof is een geschenk van God. Nu weet je waar het 

geloof vandaan komt. Het zaligmakend geloof komt van God. In de 

Catechismus staat dat het geloof van de Heilige Geest komt. De Heilige Geest is 

ook God. 

Het geloof komt niet uit ons zondig hart. Het geloof krijgen we niet door onze 

Doop , of van onze ouders. Het geloof is van de Heilige Geest. 

Door onze zondeval in het paradijs zijn wij ongelovige mensen. Wij geloven 

niet met ons hart. Wij geloven de straffen van God niet en wij geloven Zijn 

beloften niet. Door onze zonden staan wij buiten het geloof. 

Omdat we zondig zijn, durven we rustig verder te leven, zonder geloof in ons 

hart. Wat is dat erg. 

Weet je wanneer dit anders wordt ? In de bekering. 

Wat is het werk van de Heilige Geest in de bekering ? 

De Heilige Geest opent het hart dat gesloten is. 

De Heilige Geest verlicht het verstand dat verduisterd is. 

De Heilige Geest maakt een zondig hart nieuw als Hij met Zijn werk begint. 

De Heilige Geest wordt de Geest van het geloof genoemd. 

Het geloof is een werk van God in ons. 

Echt geloof is genade van God. 

 

Discussievraag ! 

Waar komt het geloof vandaan ? 

Wat gebruikt de Heilige Geest om het geloof te werken en te versterken ? 

Is deze vraag ook voor jou van grote betekenis ? 

 

Het Sacrament als teken. 

Lees : Genesis 17:1-11 

Als er gedoopt wordt, of het Heilig Avondmaal wordt gehouden, kun je het 

Sacrament zien. Je kunt de Doop zien en je kunt het Heilig Avondmaal zien. 

Het Sacrament wat je ziet, betekent iets.  

Het Sacrament is een teken van Gods genade. 

Genade kun je niet zien. 

Het teken van Gods genade kun je wel zien, dat zijn de Sacramenten. 

Door de Sacramenten wil God duidelijk maken wat Hij wil geven. 

De Sacramenten laten de boodschap van het Evangelie zien. 

Wij horen de boodschap van God in Zijn Woord en wij kunnen de boodschap 

zien in de Sacramenten. 



Dit is de boodschap : Het teken van de Doop en de tekenen van het Avondmaal 

laten ons zien dat we buiten Christus onder de toorn van God liggen en in het 

Rijk van God niet kunnen komen zonder wedergeboorte 

De tekenen  in Doop en Avondmaal laten ons nog meer zien.  Daar gaan we nu 

aan denken. 

Water wast schoon wat vuil is. 

Als je het teken van de Doop ( water ) ziet, moet je denken aan het bloed van 

Christus dat nodig is om je vuil hart te wassen van de zonden. 

Als je de tekenen in het Avondmaal ziet,( gebroken brood en vergoten wijn) 

moet je er aan denken dat de Heere Jezus Zijn lichaam verbroken heeft aan het 

kruis en Zijn bloed heeft gegeven om de zonden van Zijn kinderen te vergeven. 

Zonder bloed is er geen vergeving mogelijk. Zonder het geloof in het bloed van 

Christus is er geen vrede met God te krijgen. Deze twee weldaden, vergeving 

van zonden en het eeuwige leven, geeft de Heere aan Zijn kinderen. 

 

Discussievraag ! 

Wat is het teken in de Heilige Doop en wat betekent dat voor jou/jullie ? 

 

 

 

Het Sacrament als zegel. 

Lees : Romeinen 4:1-11 

Het Sacrament is niet alleen een teken, maar ook een zegel. 

Als een notaris een belangrijke brief schrijft, zet hij er een zegel onder. Het 

zegel betekent dat het echt waar is wat er in de brief staat. 

Het is ook echt waar wat er in Gods Woord staat. 

Het Sacrament verzegelt de waarheid van Gods beloften. 

De Sacramenten zijn zegels op Gods Woord. 

De Heere belooft in Zijn Woord dat Hij Zijn kinderen vergeving van zonden en 

het eeuwige leven geeft. Het is echt waar wat de Heere zegt. In het Sacrament 

zet de Heere het zegel onder Zijn Woord. 

In de Bijbel leert de Heere ons dat wij alleen vrede met God kunnen krijgen 

door het werk van Christus. Gods kinderen leren dit grote wonder in hun hart. 

Ze leren, door het geloof, dat de Heilige Geest in hun hart heeft gewerkt, dat 

Christus voor hen Zijn lichaam heeft verbroken en Zijn bloed vergoten. 

Buiten Christus en Zijn verdienste is er geen rust voor het hart. 

Gods kinderen zien het teken van de Sacramenten niet alleen met hun ogen, 

maar door het geloof ontvangen ze het Sacrament als een zegel. 

Door het gebruik van het Sacrament versterkt de Heere het geloof van Zijn 

kinderen. 

 

 

 



 

Discussievraag ! 

Wat betekent het dat het Sacrament niet alleen een teken, maar ook een zegel   

is ? 

 

 

 

Jezus alleen 

Lees : Genesis 15:1-6 

Er is maar één Naam gegeven door Wie wij zalig moeten worden. Het is de 

Naam van de Heere Jezus. 

Gods Woord en de Sacramenten wijzen naar de Naam van de Heere Jezus. 

De Sacramenten kunnen niets geven. God heeft de Sacramenten gegeven als 

middelen om het geloof van Zijn kinderen te versterken. 

Als God belooft dat Hij het geloof van Zijn kinderen versterkt door het gebruik 

van de Sacramenten, moet er wel geloof in het hart zijn. Als er geen 

zaligmakend geloof in het hart is,ken je de Heere Jezus niet met je hart, dus kan 

het geloof in Zijn Naam niet versterkt worden, omdat het er niet is. 

Maar…als je geen geloof in je hart hebt, is het door genade nog te krijgen bij 

God vandaan. God heeft Zijn Zoon gegeven, de Heere Jezus. Door Zijn werk 

kan de grootste zondaar nog zalig worden. In Gods Woord en in de Sacramenten 

wordt er gewezen naar de Zaligmaker en Zijn offer aan het kruis. 

Er is geen andere weg om zalig te worden dan Jezus Christus en Die gekruist. 

Dat leert Gods Woord en de Heere laat het zien in de Sacramenten. 

Wat is de Heere goed om ons in Zijn Woord te leren dat er een Zaligmaker is, 

waardoor wij weer vrede met God kunnen krijgen. Wat zal het erg zijn, als wij 

Gods Woord alleen lezen en toch rustig verder leven. 

Wat moet er dan gebeuren in ons leven ? Wij moeten van dood levend worden. 

Dat wonder is mogelijk door een nieuwe geboorte. Als wij opnieuw geboren 

worden, kunnen wij de Heere Jezus niet missen. Waarom niet ? Omdat alleen 

het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonden. Er is reiniging 

( vergeving ) van zonden nodig om vrede met God te krijgen. Het werk van de 

Heilige Geest is nodig om de Heere Jezus voor je eigen hart te leren kennen. Het 

is nodig dat je, door het geloof, leert dat de zaligheid buiten jezelf ligt, in het 

offer van Christus. Als de Heilige Geest het geloof in je hart werkt, is het geloof 

nog zwak en klein. Het geloof heeft versterking nodig. Daar gebruikt de Heere 

Zijn Woord en de Sacramenten voor. 

 

Discussievraag ! 

Waarom staat er boven dit stukje : de Heere Jezus alleen ? 


