
Vraag 21: Wat is jou enigste troos in lewe en dood? 
Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik Filippense 1:20-21: “Dit is my strewe en hoop dat ek nooit iets sal doen waaroor ek 
my sal hoef te skaam nie. Ek wil eerder, soos nog altyd, ook nou in my hele bestaan – of ek 
bly leef en of ek moet sterf – Christus met volle vrymoedigheid verheerlik. Want vir my is die 
lewe Christus, en die sterwe wins.” (NLV) 

HOOR 

1.  Wat is jou enigste troos in lewe en dood? Dink eerlik en diep na oor hierdie vraag. Dit is 
die belangrikste vraag en antwoord in hierdie reeks. 

2. Lees my antwoord op die vraag en oordink dit. 

Dat ek met liggaam en siel nie aan myself nie, maar aan my getroue 
Verlosser, Jesus Christus, behoort. Jesus het met sy kosbare bloed vir al my 
sondes ten volle betaal. Daarom verseker Hy my deur sy Heilige Gees van die 
ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om vir Hom te lewe. 

3. Lees die verhaal van die steniging van Stefanus in Handelinge 6:8-7:60 – die grafika 
beeld dit uit. Wat tref jou? 

4. Lees my opsomming van die boodskap hiervan. Oordink dit. 

Stefanus was vol van God se genade en krag. Op ’n dag het mense Stefanus aangekla oor 
Jesus. Sy gesig het geskitter soos ’n engel s’n toe hy van Jesus vertel. Die Joodse leiers was 
woedend vir hom. Stefanus het egter vir Jesus in die regeerposisie reg langs God in die 
hemel sien staan. Toe het die Jode hom uit die stad gesleep en met klippe doodgegooi. 
Terwyl hulle besig was om Stefanus te stenig, het hy gebid: “Here Jesus, ontvang my gees.” 
Hy het gebid: “Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie!” Hy het geweet dat Hy aan sy 
getroue Verlosser, Jesus Christus, behoort. 

LEEF 

5. Volharding in vervolging is net moontlik as jy ‘n troos vir lewe EN dood het. Daarom dat 
die Heidelbergse Kategismus 1 oor hierdie troos uitbrei en sê: “Hy het met sy kosbare 
bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy 
bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop 
kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker Hy my ook deur sy 
Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir 
Hom te lewe.” Hoe troos dié belydenis jou? 



VIR DIEPERDELWERS 

1. Lees die aanhalings uit die Heidelbergse Kategismus 1 & 31, en die Dordtse Leerreëls 
1.1.2-4. Wat leer jy oor jou enigste troos in lewe en sterwe? Wat beteken dit vir jou? Wat 
vra dit van jou? 

Heidelbergse Kategismus 1 

Vraag: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? 

Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe (a) nie aan myself (b) nie, maar 
aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort (c). Hy het met sy kosbare bloed vir al my 
sondes ten volle betaal (d) en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos (e). Hy bewaar (f) 
my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val 
nie (g). Alles moet inderdaad tot my saligheid dien (h). Daarom verseker Hy my ook deur sy 
Heilige Gees van die ewige lewe (i) en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan 
vir Hom te lewe (k). 

(a) Rom 14:8. (b) 1 Kor 6:19. (c) 1 Kor 3:22; Tit 2:14: (d) 1 Pet 1:18, 19;1 Joh 1:7; 2:2, 12. (e) 
Heb 2:14;1 Joh 3:8; Joh 8:34-36. (f) Joh 6:39; 10:28; 2 Tess 3:3; 1 Pet 1:5. (g) Matt 10:30; Luk 
21:18. (h) Rom 8:28. (i) 2 Kor 1:22; 5:5; Ef 1:14; Rom 8:16. (k) Rom 8:14;1 Joh 3:3. 

Heidelbergse Kategismus 31 

Vraag: Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem? 

Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees 
gesalf is (a) tot ons hoogste Profeet en Leraar (b), wat aan ons die verborge raad en wil van 
God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het (c); tot ons enigste Hoëpriester 
(d), wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het (e) en met sy voorbidding 
gedurigdeur by die Vader vir ons intree (f); tot ons ewige Koning, wat ons met sy Woord en 
Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar (g). 

(a) Ps 45:8; Heb 1:9; Jes 61:1; Luk 4:18. (b) Deut 18:15; Hand 3:22; 7:37; Jes 55:4. (c) Joh 
1:18; 15:15. (d) Ps 110:4. (e) Heb 10:12, 14; 9:12, 14, 28. (f) Rom 8:34; Heb 9:24; 1 Joh 2:1; 
Rom 5:9, l0. (g) Ps 2:6; Sag 9:9; Matt 1:5; Luk l:33; Matt 28:18; Joh 10:28 Op 12:10, 11.  

Dordtse Leerreëls 1.1.1-4 

Hoofstuk 1: GODDELIKE UITVERKIESING EN VERWERPING 

1. Alle mense het in Adam gesondig en hulle skuldig gemaak aan die vloek en die ewige 
dood. Daarom sou God niemand verontreg het as dit sy wil was om die hele menslike geslag 
in die sonde en vervloeking te laat bly en vanweë die sonde te veroordeel nie. Daarom leer 
die apostel: die hele wêreld is voor God doemwaardig (Rom 3:19). Almal het gesondig en dit 
ontbreek hulle aan die heerlikheid van God (Rom 3:23) en: Die loon van die sonde is die 
dood (Rom 6:23). 



2. Die liefde van God is egter hierin geopenbaar dat Hy sy eniggebore Seun in die wêreld 
gestuur het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan 
hê (1 Joh 4:9; Joh 3:16). 

3. Om mense tot geloof te bring, stuur God uit louter goedheid verkondigers van hierdie 
vreugdevolle boodskap na wie Hy wil en wanneer Hy wil. Deur hulle diens word die mense 
geroep tot bekering en geloof in Christus, die gekruisigde, want: Hoe kan hulle in Hom glo 
van Wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan 
hulle preek as hulle nie gestuur word nie? (Rom 10:14,15). 

4. Die toorn van God bly op hulle wat hierdie evangelie nie glo nie. Hulle wat die evangelie 
egter aanneem en die Verlosser, Jesus, met 'n ware en lewende geloof omhels, word deur 
Hom van die toorn van God en van die verderf verlos, en Hy skenk hulle die ewige lewe (Joh 
3:36; Mark 16:16). 


