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Vraag 66
Wat zijn sacramenten ?

Antwoord
Heilige zichtbare tekens en zegels van de belofte

van het Evangelie. Ze helpen ons om nog beter te

verstaan wat het offer van Christuls betekent en te
geloverr dat w¡j er vast en zeker in delen.

Vraag 69
Hoe leert en ve rzekert de Doop je dat Christus zijn

offer voor jou heeft gebracht?

Antwoord
Door mij te w¡j zen op het water. Christus heeft mij

beloofd dat ziin bloed en zijn Ceest mij zo zeker

rein igen als het water m ijn Iichaam rein igt.

Vraag 70
Wat houdt de reiniging door het bloed en de Ceest
van Christus in?

Antwoord
Twee d ingen:
¡k ontvang vergeving van zonden door het bloed
dat Christus vergoot en ik word vernieuwd door
zijn Heilige Ceest, offi steeds meer te zonde te ha-
ten en tot eer van zijn Naam te leven.



Vraag 7l
Wanneer heeft Jezus dat beloofd?

Antwoord
Toen Hij de Doop instelde en zei : 'Caat dan heen,

onderwijst al de volken, doopt hen in de Naam van

de Vader en van de Zoon en van de Heilige Ceest.'a

Vraag
Word
nigd?

je door de Doop zelf van je zonden gerei-

Antwoord
Nee, alleen het bloed van de Here Jezus en de Hei-

lige Ceest reinigen mij van mijn zonden.

Vraag 78
worden brood en wijn in het Avondmaal dan echt
lichaam en bloed van Christus?
Antwoord
Nee, zoals het water in de Doop niet verandert in
het bloed van christus, zo veranderen brood en
wijn in het Avondmaal ook niet in het lichaam en
bloed van Christus.
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Vraag BI
Voor wie is het Avondmaal ingesteld?
Antwoord
Voor mensen die berouw hebben over hun zon'
den en vertrouwen dat Cod ze vergeeft. Die ook
verlangen naar meer geloof en een zuiver leven.
Hu ichelaars horen niet aan het Avondmaal. Die
eten en d rin ken zich een oordeel .

Vraag 82
Mag men ongelovigen en mensen die goddeloos

leven aan het Avondmaal toelaten?

Antwoord
Nee, want anders wordt cods verbond ontheiligd

en roept de gemeente ziin toorn op. Door de sleu-

tels van het hemelrijk moet de kerk hen van het

avondmaal weren.

Vraag 83
Wat ztjn de twee sleutels van het hemelrijk?
Antwoord
De verkond iging van het Evangelie en de kerkelij-
ke tucht. Met deze sleutels gaat het hemelrijk voor

de gelovigen open en voor de ongelovigen d icht.



Vraag 86
Waarorrì moeten w¡j nog goede werken doen, als

we alleen uit genad e, zander enige verdienste door
Christus van onze ellende verlost ziin?

Antwoord
Omdat Christus, Die ons vrijkocht, ons door ziin
Ceest ook vernieuwt tot zijn beeld. Onze goede

werken zijn de vruchten van ons geloof. We dan-
ken en eren er Cod mee. We worden er door 8e-
sterkt in het geloof en we laten claardoor de liefde
van Christus aan anderen zien, opdat ook zti in
Hem gaan geloven.

Vraag BB

Uit hoeveel delen bestaat de bekering?

Antwoord
Uit twee delen. Mijn oude mens gaat sterven en

mijn nieuwe mens staat oP.

Vraag 89
Wat houdt het in dat jouw oude mens sterft?

Antwoord
Dat ik van harte berouw heb over mijn zonden en

die haat en ontvlucht.



Vraag 90
Wat houdt het in dat jouw nieuwe mens opstaat?

Antwoord
Dat ik van harte bl¡j ben in Cod cloor Christus en

Cods wil doe door goede werken.

Vraag 91

Wat zijn goede werken ?

Antwoord
Werken die ik doe vanuit het geloof, in overeen-
stemming met de wet van Cod en tot ziin eer. Ze

ziln niet op mijn eigen rnening of Sevoelens ge-
p.rnnr^l

Vraag 93
Hoe kun je de Tien Ceboden indelen?

Antwoord
ln twee delen. ln de geboden 1 tot en met 4 gaat

het om de liefde tot Cod. ln de geboden 5 tot en

met 1 0 gaat het om de liefde tot de naaste.

Vraag 94
Wat verbiedt Cod in het eerste gebod?

Antwoord
Afgoderij, bijgeloof en al dat soortzonden. Hij wil

dat we alleen Hem kennen, V€rtrouwen en lief-

hebben.




