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De Heidelbergse Catechismus in 129 Tweets. 

Aan Twittechismus werkten mee 

Hans  Alderliesten 
Karla  Apperloo-Boersma 
Dick ten Bolscher 
Mirjam van der Deen 
Rik van Doorn 
Jos  Douma 
Gertjan  Glismeijer 
Johan  Harmanny 
Guido van Harten 
Hans  Havinga 
Delien  Havinga-Bos 
Freek  Houweling 
Simon  Kadijk 
Mart van de Kamp 
Marieke  Krooneman 
Wilke van der Molen 
Anna Margriet  Roosjen-Peterson 
Janno  Sturm 
Maarten  Trimp 
Henri  Veldpaus 
Jan Willem  Wiggers 
Diet  Zomer 
Marian van Zutven - van Kampen 

 
Idee en uitvoering:  Hans Havinga 

 
Aanbieding v/a 1 aan Dr. Frieder Hepp (l), directeur  
Kurpfalzisches Museum te Heidelberg door Hans Havinga  
op 17 mei 2010.  
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Vraag en antwoord 1 tot 129 

1 TROOST! Ik ben van Jezus. Schuld betaald & duivel eruit. Hij bewaart mij. Zijn Geest laat mij leven. 

4Him! 4Ever! http://tinyurl.com/33re6ml 

2 Wat weten om door die troost gelukkig te leven&*ven? 1.omvang zonden&ellende. 2.hoe ik 

daarvan verlost word. 3.hoe God daarvoor te danken. 

3 Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. 

4 Wat eist Gods wet? 1. Heb God lief met heel uw hart, ziel&verstand. 2. Heb uw naaste lief als uzelf. 

Dit = grondslag van Wet&Profeten 

5 Kunt u dit alles volbrengen? Nee, want naar mijn aard ben ik erop uit om God en mijn naaste te 

haten. 

6 Schiep God mens slecht&verkeerd?Nee, juist naar zn beeld. Doel: God echt kennen, Hem 

liefhebben&met Hem in eeuwigheid leven, loven&prijzen. 

7 Herkomst verdorven aard van mens? Uit val&ongehoorzaamheid van Adam&Eva; onze natuur 

werd verdorven: we worden allen met zonden geboren.  

8 Zijn we zo verdorven dat we totaal 

onbekwaam zijn tot goeds&uit op elk kwaad? 

Ja, behalve wanneer we door Gods Geest 

opnieuw geboren worden. 

9 Overeising door God aan mens geen 

onrecht? Nee, God maakte mens zo dat ie dit 

kon doen. Mens luisterde niet, beroofde 

zichzelf hiervan. 10 Laat God dit ongestraft? 

Nee, God=boos over alle zonden; wil die 

oordelen&bestraffen. Hij heeft gezegd: 

Vervloekt ieder die wet niet houdt. 

11 God=toch ook barmhartig? Ja, ook rechtvaardig. Z'n gerechtigheid eist dat zonde tegen Gods 

majesteit ook zwaarste eeuwige straf krijgt. 

12 Hoe kunnen wij in genade worden aangenomen terwijl wij straf hebben verdiend? Zelf of door 

een ander volkomen betalen! 

13 Kunnen wij zelf betalen? NEE! Schuld wordt juist elke dag groter! 14 Kan ik mijn schuld niet op 'n 

ander afschuiven? Helaas! God wil het (terecht) niet, en elke ander mist draagkracht. Een Ander is 

nodig. 

15 Wat voor Superman moet die Ander wel zijn? Als mens en God on speaking terms met God en 

mens. Middelaar, Saviour, that's Him. Not Superman. 
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16 Die Middelaar moet én echt Mens én zonder zonde zijn, om voor zondige mensen de straf te 

kunnen betalen. http://bit.ly/98b3XG 

17 Hij moet óók echt God zijn; alleen dan is Hij sterk genoeg om Gods toorn te dragen, de straf te 

betalen en ons het leven terug te geven. 

18 Die Middelaar is onze Here Jezus! Hij is door God gegeven en verlost ons van al onze zonden en 

de gevolgen daarvan. http://bit.ly/cKVSLu 

19 De hele bijbel staat vol van Jezus en Zijn werk. In het eerste deel wordt Hij beloofd en in het 

tweede komt Hij echt. God dóét wat Hij zegt! 

20 Echter... Jezus vergeeft niet de zonden van álle mensen, maar alleen van hen die echt in Hem 

geloven en Hem aannemen! http://bit.ly/c6uUrV 

21 Door echt geloof weten we zeker dat wat God zegt waar is en ook dat Hij genadig onze zonden wil 

vergeven omdat Jezus daarvoor betaald heeft. 

22 Christenen moeten alles geloven wat God in de Bijbel vertelt. Dat is samengevat in twaalf 

geloofsartikelen. http://bit.ly/8XfpLy 

23 "Die twaalf artikelen gaan over God, Jezus en de Heilige Geest. En: “vergeving, opstanding en een 

eeuwig leven”. http://bit.ly/9Ov4Yo" 

24 Indeling van deze artikelen: 1. God de Vader en onze schepping 2. God de 

Zoon en onze verlossing 3. God de Heilige Geest en onze heiliging. 

25 Waarom Vader, Zoon & Heilige Geest? Er is toch 1 God, geen 3? God maakt zich zo in z'n Woord 

bekend, deze 3 zijn de ene, ware & eeuwige God. 

26 Wat zegt dat:God schiep hemel en aarde?God schiep alles,ook mij.Hij is mijn Vader.Ik vertrouw 

erop dat Hij alles laat meewerken ten goede. 

27 Wat is voorzienigheid? Gods kracht die overal is waarmee Hij als Vader de schepping onderhoudt. 

Voor- en tegenspoed zijn dus geen toeval. 

28 Is ‘t nuttig om te weten? Het geeft geduld als ‘t tegen zit en dank als ‘t mee zit, want in de 

toekomst scheidt niets ons van Gods liefde. 

29 De mooiste naam die ik ken: Jezus! Hij verlost mij van mijn schuld. Hij bevrijdt en geneest mij. Bij 

niemand anders vind ik zoveel vrijheid! 

30 Jezus is het helemaal! Andere ‘verlossers’ bieden hooguit deeloplossingen (die toch niet werken). 

Jezus’ verlossing is volkomen en volmaakt. 

31 Christus=gezalfd,door de Geest tot1)profeet van Gods reddingsplan;2)priester die zijn leven 

gaf;3)koning die ons regeert.Vol zorg en liefde! 
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32 Een christen is een volgeling van Christus. Zo kan hij Hem navolgen als profeet, priester en koning. 

Een leven volledig in zijn dienst! 

33 Christus=ENIGgeboren Zoon,:HUH: wij dan?Nou,all1 Christus=natuurlijk Gods Zoon.Door zijn 

liefde en genade mogen we zijn adoptiekinderen zijn 

34 Waarom noem je Jezus Here? 'cause He's the Lord of the Universe - en van jou. Jou te bevrijden 

kostte Hem zijn leven. Priceless. Praise Him! 

35 Onbevlekte ontvangenis, Heilige Geest, Maria, help! Sorry, dit is en blijft Mysterie: God die 

onzondig mens van vlees+bloed werd in Maria… 

36 Christus' heilige ontvangenis en geboorte, what's it worth? Zijn hemelse onnozelheid fungeert als 

heilige dekmantel voor mijn zondige aard. 

37 Hoe heeft Jezus geleden? In lichaam en ziel. Door mensen. Onder Gods toorn. Voor ons! "Ik wil 

mij gaan vertroosten in Jesu' lijden groot." 

38 http://bit.ly/anQV8K Jezus voor Pilatus: why? JC: de vermoorde Onschuld! Wie was/is onschuldig 

als Hij? Jij? Ik niet. Bij God is vrijspraak. 

39 Wat symboliseert Jezus' kruisdood? Dat Hij, uitgekotst, vervloekt en verlaten door aarde en 

hemel, voor mij leed en stierf. Vrolijke ruil! 

40 Moest Jezus dood? Ja. Zeiden Kajafas, Pilatus, Jezus, God. Zeg ik. "T'en zijn de Joden niet, Heer 

Jesu, die u cruysten" http://bit.ly/bL44iL 

41 Waarom is Christus begraven? Simpel: omdat Hij dood was. Serieus: Hij was wel echt dood 

(contra-Islam), maar Hij leeft (pro-allen). Snap je? 

42 Als Christus voor ons stierf, waarom wij nog? Ben bang! Wees niet bang. Ginds wacht geen straf 

of vergetelheid, maar leven in uitbundigheid. 

43 Dat lijden van JC is diep man, plz continue! Hij is ook voorbeeld en krachtbron voor jou om eens 

iets meer om 'n ander te geven! Copy=right! 

44 To hell with Jesus? Jezus' lijden en sterven geven troost en hoop aan levenden (en doden) in hun 

lijden. From hell to heaven with Jesus! 

45 Christus stond op.Nu weten wij:de dood verloor&wij staan recht voor God.Jezus’kr8 vernieuwt 

ons leven.Hij garandeert ons heerlijk opstaan. 

46 Christus ging naar de hemel (Zijn leerlingen zagen het) om daar het goede voor ons te doen tot 

Zijn terugkeer als Rechter van alle mensen. 

47 Christus is als mens op 1 plaats, in de hemel. Maar Hij is als God met Zijn Geest, genade & 

majesteit tot het eind van de wereld bij ons. 
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48 Christus is als God niet op te sluiten.Omdat Hij als God overal is, is Hij ook in Zichzelf als mens, 

zodat God en mens niet gescheiden zijn. 

49 Christus,ons Hoofd,pleit in de hemel voor ons bij Vader tot wij,t lichaam,bij Hem komen&zond 

Zijn Geest door Wie we t hemelse Hoofd zoeken. 

50 Christus zit aan de rechterhand van Zijn Vader.Die plaats bewijst dat Hij hoofd van Zijn kerk is en 

dat de Vader door Hem alles regeert. 

51 Christus is verheerlijkt.Hij,t machtige Hoofd,giet in ons,Zijn leden,door Zijn Geest hemelgaven 

uit&beschermt&bewaart ons tegen elke vijand. 

52 Hemelse troost bij moeite:Christus,die de vloek wegnam,vonnist levenden&doden:dood voor 

onze vijand,hemels blij leven voor ons die Hij koos. 

53 God troost mij met de Heilige Geest: al het allerbeste van Christus voor mij. Voor eeuwig! 

54 Christus wil zijn liefde & zorg aan veel mensen geven. Daarvoor roept Hij zijn gemeente. Ik geloof 

dat ik daar 1 van ben, voor eeuwig. 

55 Ik mag blij mijn talenten gebruiken om andere gelovigen te dienen. Samen zijn we schatrijk in 

Christus! 

56 God is genadig! Christus heeft voldaan. Ik ben vergeven. Rechtvaardig. Vrijgesproken. 

57 Dit geeft troost bij de dood: Christus’ kracht maakt mij onsterfelijk, mijn ziel + mijn lichaam = aan 

Zijn lichaam gelijk. 

58 Prille vreugde wordt volkomen, heerlijker dan ik had durven dromen. Eeuwig prijs ik U! 

59 Wat heb je eraan om dit alles te geloven? Door Christus is het weer goed tussen God en mij, zodat 

ik eeuwig leef http://tinyurl.com/33y3yba 

60 Hoe wordt het weer goed tussen God en jou? Alleen door echt geloof ziet God mij alsof ik gedaan 

heb wat Christus voor mij heeft gedaan. 

61 Waarom kan alleen geloof het weer goed maken? Met geloof betaal ik niets, maar pak ik de 

cadeaus van Christus aan en dan komt het goed. 

62 Waarom kun je het zelf niet goed maken? Omdat zelfs mijn beste daden nooit 100% zijn, terwijl 

God dat wel vraagt http://tinyurl.com/3885rqj 

63 Hebben de goede dingen die we doen dan geen waarde? Jawel, God beloont ze omdat Hij goed is, 

maar niet omdat wij dat verdienen. 

64 Word je dan niet zorgeloos of goddeloos? Nee, want als je echt bij Christus hoort, ga je vanzelf 

goede dingen doen. 
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65 Waar komt het geloof vandaan? De Heilige Geest werkt in ons hart door verkondiging van het 

heilig evangelie. 

66 Sacramenten:heilige zichtbare tekenen en zegels van God-->belofte van evangelie (vergeving van 

zonden en eeuwig leven) beter te begrijpen. 

67 Doel van het woord en de sacramenten? Ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan 

het kruis, de enige grond van ons heil! 

68 Christus heeft in het nieuwe verbond twee sacramenten ingesteld: de heilige doop en het heilig 

avondmaal. 

69 Door de doop met water belooft Christus dat wij met Zijn bloed en Geest van zonden gewassen 

zijn,net als dat ons lichaam er schoon van wordt 

70 Met Zijn bloed1 en Geest2 gewassen?1Vergeving van zonden door het offer van Christus.2Door 

Heilige Geest vernieuwd,daardoor minder zondigen! 

71 In de instelling van de doop heeft Christus ons beloofd dat Hij ons met zijn bloed en Geest wil 

wassen. Wordt later nog herhaald! 

72 Het doopwater wast niet echt je zonden af. Alleen het bloed van Christus en de Heilige Geest 

reinigen ons van alle zonden. 

73 De doop wordt het 'bad van wedergeboorte' genoemd omdat wij, net zoals water ons lichaam 

wast, geestelijk gewassen zijn van onze zonden. 

74 Ook kleine kinderen moeten gedoopt worden.Ze horen ook bij Gods verbond en Zijn gemeente.Zo 

wordt ze de verlossing door Zijn bloed beloofd. 

75 Avondmaal=verzekering dat deel heb aan offer - Bij bevel beloofde Christus: Lichaam en bloed 

geofferd en mij gegeven, zoals brood en wijn. 

76 Christus lichaam eten=lijden gelovig aannemen, vergeving krijgen & door H.Geest met Lichaam 

ver1d; zo door 1 Geest leven en geregeerd worden 

77 Waar beloofd dat gevoed met Zijn lichaam zoals brood eten? Christus bij inzetting:brood is Mijn 

lichaam voor u verbroken, beker Mijn bloed. 

78 Brood en wijn worden niet eigen lichaam en bloed van Christus; maar zijn, net als bij Doop het 

water, Gods teken ervan 

79 Waarom noemt Christus het "Mijn Lichaam"?Ziel wordt erdoor gevoed, maar vooral: door 

H.Geest deel aan Zijn lichaam; en Zijn lijden=voor ons. 

80 Mis mist relaxedheid: Jezus volbr8 alles! Hij hoeft niet meer geofferd te worden. Ook is Hij niet in 

brood te aanbidden, maar in de hemel. 
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81 Voor wie is het avondmaal bestemd? Voor mensen die oprecht berouw hebben van hun zonden 

en zich vast voornemen een nieuw leven te leiden. 

82 En voor wie niet? Voor mensen die blijven volharden in zonden; zij worden uitgesloten van het 

Gods koninkrijk door zogenaamde sleutels. 

83 Wat zijn de twee sleutels van Gods koninkrijk? De verkondiging van het evangelie opent en de 

excommunicatie of ban sluit Gods koninkrijk. 

84 Hoe opent en sluit de verkondiging als sleutel? Het evangelie is een levensgeur voor de gelovigen, 

maar een doodsgeur voor de ongelovigen. 

85 Hoe werkt de ban als sleutel? Na vermaning om christelijk te leven wordt men bij weigering 

geëxcommuniceerd totdat er weer bekering volgt. 

86 Waarom moeten we goede daden doen? Zo kunnen we laten zien Wie Jezus is. 

87 Kunnen zij die volharden in zonde behouden worden? Nee, Bijbel; zij die zonden koesteren 

kunnen niet behouden worden. 

88 Waaruit bestaat bekering? 2 gedeelten: het sterven van je zondige ik & het opstaan van je nieuwe 

ik. 

89 Wat is het sterven van je zondige ik? Diep verdriet dat je God door je zonden gekwetst hebt & 

daarom zonden haten & er voor wegvluchten. 

90 Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Blijheid, zin en liefde om Gods wil, door goede daden, 

te doen. 

91 Wat zijn goede daden? Dingen die uit geloof , naar Gods wet & alleen tot Zijn eer gedaan worden. 

En niet wat wij mensen goed vinden. 

92 Voor het liefhebben van de Ander en alle anderen geeft God ook vandaag tien geboden die de 

juiste richting wijzen. http://bit.ly/5qPuZg 

93 Wat God wil, kun je op tien vingers natellen en met twee handen tasten: “liefde tot God en liefde 

tot de naaste.” http://bit.ly/9EheC 

94 Ten eerste wil God dat wij Hem steeds beter leren kennen, vertrouwen & liefhebben. Daarom 

verbiedt Hij alle bijgeloof en afgoderij. #relatie 

95 Afgoderij is in plaats van God of naast God op iemand of iets anders vertrouwen. “Afgoden” 

moeten worden “GODEN AF”! Weg ermee! #keuzesmaken 

96 Wat is het 2e gebod? Dat God niet afgebeeld mag worden, maar gediend moet worden zoals Hij 

dat in het Woord onthult. 
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97 Mag je geen beeld van God maken? Met beelden, van God of schepsels, kan en mag God niet 

geprezen worden http://tinyurl.com/y7gxahc 

98 Beelden kunnen toch een wegwijzer en inspiratiebron zijn? We moeten niet wijzer zijn dan God: 

Hij wil door Zijn Woord tot ons spreken. 

99 Wat is het 3e gebod? Dat we niet vloeken, of zwijgen als Gods naam wordt misbruikt, maar met 

liefde over Hem praten http://bit.ly/9JMboK 

100 Is vloeken, of niets zeggen van vloeken, erg? Jazeker, lastering van Zijn heilige Naam maakt Hem 

erg boos. Doodstraf?! #durftezeggen 

101 Mag je zweren bij Gods naam? Ja, als de overheid dat vraagt of de situatie er toe dwingt. Doe 

het tot Gods eer http://tinyurl.com/cnw56a 

102 Mag je bij heiligen of andere schepselen zweren? Nee, zweren = God aanroepen. Hij weet of het 

waar is, anderen niet. 

103 Wat is het 4e gebod? We gaan naar de kerk om Gods Woord en wil uit te voeren. Om de rust van 

de hemel te ervaren http://bit.ly/cR4DTV 

104 Wat vraagt God in het 5e gebod van mij? Dat ik mijn ouders en andere gezagsdragers 

respecteer. Ze zijn door God gegeven om mij te leiden 

105 NEE tegen haten, kwetsen, doden, wreken, automutilatie en gevaarlijk stuntwerk. Overheid 

heeft rol in preventie en bestrijden er van. 

106 Nooit moorden is niet voldoende. Jaloezie, haat, toorn en wraakzucht zijn wortel van doodslag. 

Voor God van 't zelfde laken een pak. 

107 Als ik roddel en klaag dan breek ik mijn naaste af en pleeg ik moord op zijn identiteit. God zegt 

mij: Heb je naaste lief als jezelf. 

108 Sex is van God om ons voort te planten en om van te genieten binnen het huwelijk als de 

hoeksteen van de samenleving. 

109 Bij echtbreuk valt het huis uiteen in losse stenen, bij onkuisheid zijn de stenen verontreinigd. 

Wat kun je bouwen met vieze stenen? 

110 Roof en moord niet maar heb uw naaste lief als jezelf! Maak gebruik van al je gaven en talenten 

om het welzijn van je naaste te bevorderen. 

111 Geven is je naaste dienen zoals Jezus het gedaan zou hebben. Troost hen die lijden, verbeter hun 

omstandigheden, gebruik je talenten! 

112 Het negende gebod? Liegen en bedriegen vermijden. Waarheid liefhebben en oprecht spreken. 

Eer van je naaste verdedigen en bevorderen. 
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113 Het tiende gebod? Wij moeten ons niet inlaten met neigingen of gedachten die tegen enig 

gebod van God ingaan.Wij moeten de zonde haten! 

114 Kan je alle geboden volbrengen als je bekeerd bent?Nee! Maar wel met al ons kunnen naar alle 

geboden beginnen te leven. 

115 Waarom dan de 10 geboden?Eigen zondige aard ontdekken en daardoor extra graag vergeving 

willen.Bidden om genade met als doel volmaaktheid! 

116 Waarom bidden?Uit dankbaarheid! Hij geeft Zijn genade en Heilige Geest aan hen die van harte 

en zonder ophouden bidden en Hem danken. 

117 Vraag naar Gods Woord van harte wat Hij gebood&vraag verhoring om Christus'wil&weet:ik ben 

niets.Bid all1 tot God.Zo geniet Hij&verhoort. 

118 Christus heeft ons bevolen in ons gebed alles te vragen wat we voor lichaam&ziel nodig hebben. 

Hij leerde ons een gebed dat dit samenvat. 

119 Hemelse kr8ige Heer,Vader!Geef Uw Rijk&t broodnodige.Laat elk Uw Naam eren&wil doen.Doe 

als wij schuld,verleiding&satan weg.Wees Koning!Amen 

120 Hoezo God= Vader? Dankzij Jezus leer ik: kom in gebed tot God als een kind en besef dat Vader 

ons nooit stenen voor brood zal geven 

121 Christus bidt:hemelse Heer. Dat is: Gods majesteit is niet aards. Zijn almacht geeft al wat wij 

voor lichaam&ziel nodig hebben. 

122 Laat elk Uw Naam eren=laat U kennen&prijzen om Uw wijs,goed&stralend werk.Laat ons 

d&ken,doen&spreken tegen laster&voor lof&eer van Uw Naam. 

123 Geef Uw Rijk=Zorg voor Uw kerk, geef groei aan haar&ons dienen van U. Laat niets Uw 

Woord&Geest verhinderen tot Uw Rijk volmaakt is. 

124 Laat elk Uw wil doen=laat elk niet zijn eigen,maar Uw goede wil doen.Zo doen mens&engel 

waartoe U hen roept gewillig en trouw. 

125 Geef t broodnodige=verzorg ons lijf zodat we zien:U bent de bron van al t goede&alles=zinloos 

zonder Uw zegen.Leer ons alleen U vertrouwen! 

126 Doe als wij de schuld weg=wij zijn schuldig.Reken om Christus'bloed ons kwaad niet aan.U geeft 

in ons hart de wil onze naaste te vergeven. 

127 Wat is de 6e bede? En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. (Als verzoeking 

wél komt, verlos ons dan van de duivel.) 

128 Waarmee beëindig je je gebed? Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot 

in eeuwigheid! Hillsong: http://bit.ly/awgA8 
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129 Met "Amen" belijd ik: het is waar en zeker. God verhoort stukken beter dan ik zou verwachten. 

http://www.youtube.com/watch?v=5r9V5WV_Fbk 


