
 DE HOOFDZAKEN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF 
door ds. C.J. Droger 

 
 
1. Wie staat boven alle dingen? 

 God, de HEERE staat boven alle dingen. 
 

2. Hoeveel Goden zijn er? 
 Er is één God. 
 

3. Hoeveel Personen zijn er in God? 
 Drie; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 
4. Aan wie wordt het werk van de schepping in het bijzonder 

toegeschreven? 

 Aan God de Vader. 
 

5. Aan wie wordt het werk van de verlossing in het bijzonder 
toegeschreven? 

 Aan God de Zoon. 

 
6. Aan wie wordt de toepassing van het heil in het bijzonder 

toegeschreven? 
 Aan God de Heilige Geest. 
 

7. Wat heeft God geschapen? 
 Hemel en aarde met alles wat daarin is. 

 
8. Hoe heeft Hij alles geschapen? 

 Volkomen goed. 
 
9.  Zorgt God nog voor Zijn scheppingswerk? 

 Ja, door Zijn voorzienigheid onderhoudt Hij alles wat Hij geschapen heeft. 
 

10. Waaruit heeft God Adam en Eva geschapen? 
 Adam uit het stof van de aarde, Eva uit een rib van Adam. 
 

11. Hoe heeft God de mens in het paradijs geschapen? 
 Naar Zijn beeld en gelijkenis, goed en oprecht. 

 
12. Heeft de mens dat beeld nog? 

Het is door de zonde bijna helemaal verwoest, maar God spreekt ons er nog 

wel op aan. 
 

13. Wat is zonde? 
 Doen wat God niet wil en nalaten wat God wèl wil. 
 

14. Waaruit leren we de zonde kennen? 
 Uit de wet van God. 

 
15. Hoe leren wij de zonde nog dieper kennen? 



 Als we zien op Christus aan het kruis. 
 

16. Wat is de wet van God? 
Een kenbron van onze ellende, een tuchtmeester tot Christus en een regel om 

naar te leven. 
 
17. Wat eist God in Zijn wet van ons? 

 God lief te hebben boven alles en onze naasten als ons zelf. 
 

18. Kunnen wij dit volkomen doen? 
 Nee, we zijn vanuit ons zelf geneigd God en onze naasten te haten. 
 

19. Hoe komt het, dat ons hart zo verdorven is? 
 Door de zondeval in het paradijs. 

 
20. Wat heeft Adam daar gedaan? 
 Gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad. 

 
21. Waarom was dat zonde? 

 God had verboden van die boom te eten. 
 

22. Wat was het gevolg van de zondeval? 
Adam en Eva èn hun nakomelingen werden onderworpen aan de drievoudige 
dood. 

 
23. Wat bedoelen we met de drievoudige dood? 

 De geestelijke dood, de lichamelijke dood en de eeuwige dood. 
 
24. Had de zondeval nog meer gevolgen? 

Ja; Adam en Eva werden verdreven uit het paradijs en zouden een moeilijk 
leven hebben op een vervloekte aarde. 

 
25. Wat was Gods antwoord op de zondeval? 
 De belofte van de komst van de Verlosser (Gen. 3:15). 

 
26. Wie zou die beloofde Verlosser zijn? 

 Dat zou Gods eigen Zoon zijn. 
 
27. Welke namen draagt de Zoon van God? 

 Jezus, Christus, Heere. 
 

28. Wat betekent de naam ‘Jezus’? 
 De HEERE verlost. 
 

29. Wat betekent de naam ‘Christus’? 
 Gezalfde. 

 
30. Waartoe is Christus gezalfd? 
 Tot het ambt van profeet, priester en koning. 

 
31. Wat doet Hij als profeet? 

 Hij verkondigt Gods raad met betrekking tot onze verlossing. 



 
 

 
32. Wat doet Hij als priester? 

Offeren en bidden. Hij offerde Zich aan Golgotha's kruis en Hij bidt in de hemel 
voor Zijn volk. 

 

33. Wat doet Hij als koning? 
 Door Zijn Geest en Woord regeren en Zijn volk bij de verworven verlossing 

beschermen en bewaren. 
 
34. Wat voor Persoon is Christus? 

 God en mens in één Persoon. 
 

35. Wanneer is Hij mens geworden? 
 In de volheid van de tijd. 
 

36. Uit wie is Hij geboren? 
 Uit de maagd Maria. 

 
37. Door Wiens werking? 

 Door de werking van de Heilige Geest. 
 
38. Waarom is Christus mens geworden? 

 Om Zijn volk zalig te maken van hun zonden. 
 

39. Hoe kan Hij hen zalig maken? 
 Door Zijn lijden en sterven. 
 

40. Onder welke rechter heeft Hij geleden? 
 Onder Pontius Pilatus. 

 
41. Welke dood is Hij gestorven? 
 De dood aan het kruis. 

 
42. Voor wie is Christus gestorven? 

 Voor Zijn volk. 
 
43. Wie behoren tot dat volk? 

 Alle ware gelovigen. 
 

44. Wat is geloven? 
 Met ons hart op de HEERE en Zijn Woord vertrouwen. 
 

45. Wat hoort onlosmakelijk bij het geloof? 
 De bekering. 

 
46. Waarin bestaat de bekering? 
 Inkeer tot ons zelf, afkeer van de zonde, heenkeer tot God in Christus. 

 
47. Waardoor wordt het geloof versterkt? 

 Door de prediking van het Woord en door het gebruik van de sacramenten. 



 
48. Wat is een sacrament? 

 Een teken en een zegel van Gods genade. 
 

49. Hoeveel sacramenten zijn er? 
 Twee, n.l. de heilige doop en het heilig avondmaal. 
 

50. Wie heeft ze beide ingesteld? 
 Christus aan het einde van Zijn leven op aarde. 

 
51. Waarop wijst de heilige doop? 
 Op de afwassing van onze zonden door het bloed van Christus. 

 
52. In wiens Naam worden we gedoopt? 

 In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
53. Waarmee worden we gedoopt? 

 Met water. 
 

54. Door wie worden de sacramenten bediend? 
 Door een wettig predikant. 

 
55. Wat zijn de tekenen van het heilig avondmaal? 
 Brood en wijn. 

 
56. Waarop wijzen deze tekenen? 

 Het brood op het lichaam van Christus en de wijn op Zijn bloed. 
 
57. Wat is de betekenis van het heilig avondmaal? 

God wil daardoor ons geloof versterken en ons erdoor van overtuigen, dat 
Christus ook voor ons aan het kruis gestorven is. 

 
58. Voor wie is het heilig avondmaal bedoeld? 
 Voor de ware gelovigen. 

 
59. Wat zijn heilsfeiten? 

 Feiten uit de geschiedenis waarin het heil is verworven. 
 
60. Welke heilsfeiten kennen we? 

Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en de wederkomst 
van Christus. 

 
61. Hoeveel soorten wetten vinden we in de Bijbel? 
 Drie; ceremoniële wetten, burgerlijke wetten en de Tien Geboden. 

 
62. Wat eist God van ons in de Tien Geboden? 

Hem lief te hebben boven alles (gebod 1-4), en onze naasten als ons zelf 
(gebod 5-10). 

 

63. Hoe luiden de Tien Geboden in kort bestek? 
 1. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 

 2. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. 



 3. Gij zult de Naam van de HEERE niet ijdel gebruiken. 
  4. Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt. 

 5. Eert uw vader en uw moeder. 
 6. Gij zult niet doodslaan. 

 7. Gij zult niet echtbreken. 
 8. Gij zult niet stelen. 
 9. Gij zult geen valse getuigenis spreken. 

 10. Gij zult niet begeren. 
 

64. Wat is één van de belangrijkste onderdelen van het christelijke leven? 
 Het gebed. 
 

65. Wat is bidden? 
 Spreken met God. 

 
66. Wat mogen we in het gebed aan Hem voorleggen? 
 Alles. 

 
67. Wat is de pleitgrond van ons gebed? 

 Het offer van de Heere Jezus en Zijn voorbede in de hemel. 
 

68. Hoe luidt het gebed dat Jezus Zijn discipelen leerde? 
 Onze Vader Die in de hemelen zijt; 
 Uw Naam worde geheiligd; 

 Uw Koninkrijk kome; 
 Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid. 

 Amen. 
 
69. Wat is het laatste woord van elk gebed? 

 Amen, d.w.z. het zal waar en zeker zijn. 
 

70. Kunt u een korte samenvatting geven van het christelijk geloof? 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de 
aarde. 

 
 En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 

 Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; 

op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal 

om te oordelen de levenden en de doden. 
 
 Ik geloof in de Heilige Geest; 

 ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk; 
 de gemeenschap der heiligen; 

 de vergeving der zonden; 



 de wederopstanding van het vlees; 
 ja, ik geloof het eeuwige leven. 

 
 Amen. 


