
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kort lesboekje 
  



Van Maarten Luther, aan alle trouwe, gelovige voorgangers en predikers: Genade, 
barmhartigheid en vrede, in Jezus Christus onze Heer. 
Ik ben ertoe aangezet en gedwongen dit lesboekje, of ‘Christelijke leer’ op zo’n korte en 
gemakkelijke manier te schrijven door de bedroevende en ellendige nood die ik laatst heb 
ervaren toen ik visitator was. 
Help, lieve God! Hoeveel ellende heb ik gezien! De gewone man weet helemaal niets van de 
Christelijke leer. In de dorpen al helemaal niet. En helaas zijn veel voorgangers helemaal 
ongeschikt en onbekwaam om te onderwijzen. Toch hebben ze allemaal de naam van 
‘Christen’, ze zijn gedoopt en ze mogen deelnemen aan het avondmaal. Maar ze kennen nog 
niet eens het onze Vader, de geloofsbelijdenis of de tien geboden. Ze leven als het lieve vee en 
de onwetende varkens. Maar nu het evangelie gekomen is hebben ze wel snel geleerd de vrijheid 
meesterlijk te misbruiken. 
Jullie, bisschoppen, wat zullen jullie Christus antwoorden. U, die het volk zo schandelijk 
hebben laten gaan, en geen moment uw ambt aan hen hebt bewezen? Ik hoop maar dat het 
ongeluk jullie bespaard blijft… U verbiedt hen dat ze maar onder één vorm het avondmaal 
mogen vieren1 en dringen jullie menselijke geboden aan hen op. Maar jullie vragen daarna niet 
of ze het Onze Vader, de geloofsbelijdenis, de tien geboden of ook maar één woord van God 
kennen! Ach en wee zij eeuwig op jullie nek! 
Daarom bid ik jullie -  om Gods wil - , lieve heren en broers, of u nu voorganger of prediker 
bent: neem jullie ambt ter harte en ontferm je over het volk dat aan je is toevertrouwd. Help ons 
deze mensen dit lesboekje aan te leren, in het bijzonder de jeugd. En als je het niet beter kunt, 
neem dan deze bladzijdes voor je en lees ze het volk woord voor woord voor. Op deze manier: 
Ten eerste, dat de prediker vooral niet veel verschillende vormen van de tien geboden, het Onze 
Vader, de geloofsbelijdenis, de sacramenten enz. gebruikt. Maar neem één vorm voor je en blijf 
daarbij. Gebruik die altijd – in het ene jaar en in het andere. Want het jonge en onwetende volk 
moet één vastgestelde tekst en vorm leren. Anders begaan ze gemakkelijk fouten, als je ze 
vandaag het ene en het volgende jaar iets anders leert – alsof je het wilde verbeteren. Daarmee 
is alle moeite en werk voor niets geweest. 
Zo hebben de lieve vaderen het ook goed gezien toen ze het Onze Vader, de geloofsbelijdenis 
en de tien geboden allemaal in één vorm hebben gebruikt. Daarom zullen wij ook bij het jonge 
en eenvoudige volk deze stukken zo leren: geen lettergreep eraan veranderen, en niet het ene 
jaar hen iets anders voorhouden of dicteren dan het jaar erop. Kies daarom welke vorm je maar 
wilt, en blijf daar eeuwig bij. Maar, als je bij geleerde en onderwezen mensen preekt, dan mag 
je je kunsten laten zien en deze stukken bont en krullend maken, en zo meesterlijk van alle 
kanten belichten als je maar kunt. Alleen bij het jonge volk, daar moet je bij een vaste, eeuwige 
tekst en vorm blijven. En leer ze dan eerst deze stukken: de tien geboden, de geloofsbelijdenis, 
het Onze Vader, enz. Leer ze de hele tekst daarvan, woord voor woord opdat ze die na kunnen 
zeggen en uit het hoofd leren.  
Als iemand ze niet wil leren, dan moet je tegen die persoon zeggen hoe zij daarmee Christus 
verloochenen en geen Christen zijn. Je mag ze dan ook niet tot het sacrament toelaten. Ook 
mogen ze niet een kind ten doop houden. Daarnaast mogen ze niets van de christelijke vrijheid 
gebruiken, maar ze zijn aan de paus, zijn officiëlen, ja de duivel zelf overgelaten. Daarbij komt 
ook dat de ouders of meesters van deze mensen hen het eten en drinken moeten ontzeggen en 
hen vertellen dat zulke oproerige mensen door de vorst het land uitgejaagd worden, enz.  

 
1 Eén van de strijdpunten voor en tijdens de Reformatie was of het gewone kerkvolk brood én wijn mocht nemen 
tijdens het avondmaal. In de Roomse kerk werd wel de hostie uitgereikt, maar dronk de priester voor heel de 
gemeente de wijn. 



Op die manier zal men – hoewel men niemand kan of mag dwingen te geloven – de hoofden 
toch daarheen draaien en leren wat recht en onrecht is in hen bij wie ze wonen, eten en leven 
willen. 
Iemand die in een stad wil wonen en van de voorrechten wil genieten, moet de wetten en regels 
van die stad kennen en houden of hij nu – God geve het! – gelooft, of in zijn hart een schurk en 
slechterik is. 
Ten tweede, als ze de tekst één keer goed kennen, leer ze dan daarna ook de betekenis, opdat 
ze weten wat er wordt gezegd. En neem dan nog eens voor je zoals het in deze bladzijden staat, 
of een korte andere vorm. Je mag kiezen welke je maar wilt, en blijf daar dan bij, en verander 
er geen lettergreep aan, net zoals dat hierboven over de tekst gezegd is. Neem er ook rustig de 
tijd voor, want het is niet nodig dat je alle onderdelen tegelijk behandelt. Lees de ene na de 
andere. Als ze het eerst gebod goed begrijpen, neem dan het tweede voor je, en ga op die manier 
verder. Anders worden ze bedolven, en dan hebben ze er niets aan. 
Ten derde, als je ze dit korte lesboekje hebt onderwezen, neem dan daarna het grote lesboek 
voor je en geef ze daarmee een rijker en wijder inzicht. Werk een gebod, bede of onderdeel van 
de geloofsbelijdenis helemaal voor ze uit met alles wat erbij hoort: de werken, het nut, de 
voordelen, de gevaren en hoe het je kan schaden. Je kunt dat in overvloed vinden in alle boeken 
die daarover geschreven zijn. En behandel dan in het bijzonder vooral dat gebod of onderdeel 
dat bij jouw volk het meeste in het gedrang komt. Het zevende gebod over het stelen, 
bijvoorbeeld, moet je bij arbeiders, handelaren en ook bij boeren en werknemers stevig 
aanzetten. Want er is bij dat soort mensen allerlei ontrouw en grote dieverij. Of het vierde 
gebod, dat moet je bij kinderen en de gewone man behandelen. Opdat ze rustig, trouw, 
gehoorzaam en vredig zijn. Voer daarbij ook veel voorbeelden uit de Schrift aan, hoe God zulke 
mensen gestraft en gezegend heeft. 
Denk eraan dat je dit gebod ook de overheid en ouders voorhoudt. Opdat zij goed regeren en de 
kinderen naar school sturen. En zeg daarbij dat het hun plicht is, en als ze het niet doen, dat ze 
dan een vervloekte zonde doen. Ze verstoren en verwoesten daarmee zowel Gods koninkrijk 
als de samenleving – net zoals de ergste vijand van zowel God als mensen. En maak heel 
duidelijk wat voor een verschrikkelijke schade ze veroorzaken als ze niet helpen kinderen op te 
leiden tot voorganger, prediker, ambtenaar enz. Dat God ze daarom verschrikkelijk zal straffen. 
Het is bij dit gebod ook nodig daarover te preken, want ouders en overheden zondigen zo 
verschrikkelijk hierin dat er geen woorden voor zijn. De duivel heeft daar één of andere 
gruwelijke bedoeling mee.  
Als laatste, de tirannie van de paus is nu voorbij, en daarom gaan veel mensen niet meer aan 
het avondmaal en verachten het. Hier is het nodig dat je goed onderwijst, maar met dit 
voorbehoud: Wij mogen niemand tot geloof of tot het sacrament dwingen. Er geen gebod van 
maken, of tijd of plaats vastleggen. Maar zo preken dat zij zichzelf, zonder ons gebod, tot het 
avondmaal duwen en ons voorgangers dwingen hen het sacrament aan te geven. Dit doe je door 
tegen de mensen te zeggen: “Als iemand het sacrament niet tenminste één keer, of vier keer per 
jaar zoekt of ernaar verlangt, dan moeten we ons er zorgen over maken dat hij het sacrament 
veracht en geen Christen is. Net zoals iemand geen Christen is die het evangelie niet gelooft, of 
er niet naar luistert. Want Christus zei niet: ‘Doet dat niet’ of ‘veracht dat’, maar: ‘doe dat, zo 
vaak u drinkt enz.’2 Hij wil het echt gedaan hebben, en zeker niet nagelaten en veracht hebben. 
DOE dit, spreekt Hij.” 
Maar als iemand het avondmaal niet belangrijk vindt dan is dat een teken dat hij geen zonde, 
geen vlees, geen duivel, geen wereld, geen dood, geen gevaar en geen hel heeft. Oftewel: hij 
gelooft niet in die dingen. Ook al zit hij er tot over zijn oren in! Hij is dubbeldik van de duivel. 
Daarom heeft hij ook geen genade, leven, paradijs, hemelrijk, Christus, God en  wat ook maar 

 
2 1 Korinthe 11: 24 



goed is nodig. Want als hij geloofde dat hij zoveel slechte dingen heeft en zoveel goede dingen 
hem ontbreken, dan zou hij niet wegblijven van het avondmaal. Daarin wordt al dat kwaad 
verholpen en zoveel dat goed is gegeven. Men moet hem ook niet met een gebod tot het 
sacrament dwingen. Maar hij moet er zelf naartoe lopen en rennen, zichzelf dwingen en jou 
ertoe brengen dat je hem het sacrament moet geven. 
Daarom mag je hier geen gebod van maken, zoals de paus. Leg alleen heel duidelijk het 
voordeel en nadeel uit. Waarom het nodig is en hoe het helpt. Het gevaar en het heil dat het 
sacrament brengt. Als je dat doet zullen ze wel uit zichzelf komen, zonder dat je hen dwingt. 
Maar als ze niet komen, laat ze lopen en zeg tegen ze dat ‘ze van de duivel zijn, die hun eigen 
grote nood en Gods genadige hulp niet hoogachten of voelen’. Maar als jij ze niet onderwijst, 
of er een gebod en gif van maakt, dan is het jouw schuld dat ze het avondmaal verachten. Hoe 
zouden ze iets anders dan laks kunnen zijn, als jij slaapt en er niets over zegt? Let er daarom 
op, voorgangers en predikers, ons ambt is nu iets anders geworden dan het onder de paus was. 
Het is nu volle ernst en heilzaam. Daarom kost het ook veel moeite en werk, is het vol gevaar 
en aanvechting. Het krijgt maar weinig loon en dank in deze wereld. Maar Christus wil zelf ons 
loon zijn, als wij trouw werken. Moge de Vader van alle genade ons daarbij helpen. Hem zij de 
lof en de dank in eeuwigheid, door Christus onze Heer. 
Amen. 
  



Een kort lesboekje, of ‘Christelijke leer’ 
De tien geboden, zoals een vader ze eenvoudig aan zijn huishouden moet onderwijzen 
 
Het eerste gebod: ‘Je mag geen andere goden hebben.’ 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij moeten voor God boven al het andere ontzag hebben, Hem liefhebben en 
vertrouwen. 
 
Het tweede gebod: ‘Je mag de Naam van je God niet nutteloos gebruiken.’ 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij zullen ontzag voor God hebben en Hem liefhebben, door bij Zijn Naam niet te 
vloeken, zweren, toverij te bedrijven, liegen of bedriegen. Maar wij moeten Zijn Naam in alle 
tegenspoed aanroepen, bidden, loven en danken. 
 
Het derde gebod: ‘Je moet de feestdag heiligen’ 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij zullen ontzag voor God hebben en Hem liefhebben, door de prediking en Zijn 
Woord niet te verachten. Maar we moeten die juist als heilig zien, graag horen en leren. 
 
Het vierde gebod: ‘Je moet je vader en moeder eren.’ 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij zullen ontzag voor God hebben en Hem liefhebben, door onze ouders en de 
overheid niet te verachten of boos te maken. Maar wij moeten ze in ere houden, ze dienen, 
gehoorzamen, liefhebben en waarderen.  
 
Het vijfde gebod: ‘Je mag niet doden.’ 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij zullen ontzag voor God hebben en Hem liefhebben, door onze naaste aan zijn 
lichaam geen schade of leed toe te brengen. Maar we moeten hem helpen en verder bijstaan bij 
alles wat hij voor zijn lichaam nodig heeft. 
 
Het zesde gebod: ‘Je mag niet echtbreken.’ 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij zullen ontzag voor God hebben en Hem liefhebben, door seksueel zuiver en 
netjes te leven. In woorden en in daden. Iedereen moet zijn man of vrouw liefhebben en eren. 
 
Het zevende gebod: ‘Je mag niet stelen.’ 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij zullen ontzag voor God hebben en Hem liefhebben, door niet het geld of het 
bezit van onze naaste af te pakken. En ook niet door slechte spullen of oneerlijke handel zijn 
geld of bezit naar ons toe halen. Maar we moeten hem helpen zijn bezit en levensbehoeften te 
verbeteren en beschermen. 
 
Het achtste gebod: ‘Je mag geen onwaar getuigenis uitspreken tegen je naaste.’ 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij zullen ontzag voor God hebben en Hem liefhebben, door over onze naaste geen 
oneerlijke leugens te vertellen, hem te verraden, over hem te roddelen, of in een kwaad daglicht 
te stellen. Maar wij zullen hem tegenover anderen verontschuldigen, mooie dingen over hem 
zeggen en alles ten beste keren. 
 



Het negende gebod: ‘Je mag je zinnen niet zetten op het huis van je naaste.’ 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij zullen ontzag voor God hebben en Hem liefhebben, door niet met list proberen 
het erfgoed of huis van onze naaste te bemachtigen, en onder het mom van recht het proberen 
in bezit te krijgen, enz. Maar hem helpen en dienen om dat juist te behouden.  
 
Het tiende gebod: ‘Je mag je zinnen niet zetten op de vrouw van je naaste, zijn slaaf, slavin, 
vee, of wat ook maar van hem is. 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij zullen ontzag voor God hebben en Hem liefhebben, door de vrouw, werknemers 
of  het vee van onze naaste niet weg te halen, weg te voeren of afhandig te maken. Maar vrouw, 
werknemers en vee tegenhouden, opdat ze blijven en doen wat ze moeten doen.  
 
 - Wat zegt God van al deze geboden? 
Antwoord: Hij zegt dit: ‘Ik ben de HEER, jouw God, Ik ben een ijverig God die bij degene die 
Mij haten de zonden van de vaders onderzoekt tot in het derde en vierde geslacht. Maar aan hen 
die Mij liefhebben en Mijn geboden houden, geef Ik het goede tot in het duizendste geslacht. 
  
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: God dreigt iedereen die deze geboden overtreedt te straffen. Daarom moeten wij 
ontzag hebben voor Zijn toorn, en niets tegen Zijn geboden in doen. Maar Hij belooft genade 
en al het goede aan iedereen die deze geboden houdt. Daarom moeten wij Hem ook liefhebben 
en vertrouwen en graag Zijn geboden naleven.  
 
  



De apostolische geloofsbelijdenis  zoals een vader die eenvoudig aan zijn huishouden moet 
onderwijzen 
 
Het eerste artikel: Over de schepping 
‘Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Ik geloof dat God mij, en alle andere schepselen heeft geschapen. Hij heeft mij een 
lichaam en een ziel gegeven, ogen, oren en al mijn ledematen, verstand en alle zintuigen. Hij 
onderhoudt deze ook nog steeds. Daarnaast geeft Hij kleren en schoenen, eten en drinken, huis 
en tuin, vrouw, kinderen, akkers, vee en allerlei bezit. In overvloed geeft Hij mij te eten, en 
verzorgt mij in alles wat ik voor lichaam of leven nodig heb. Hij beschermt mij tegen alle 
gevaar, beschermt en bewaart mij voor elk kwaad. Dat alles doet Hij uit zuiver Vaderlijke, 
Goddelijke goedheid en barmhartigheid, zonder één enkele verdienste of waardigheid van mijn 
kant. Daarom ben ik het Hem verschuldigd Hem te danken en te loven, Hem daarvoor te dienen 
en Hem gehoorzaam te zijn. 
Dit is zeker waar. 
 
Het tweede artikel: Over de verlossing 
‘En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze HEER. Die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de 
hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Van daar zal Hij komen 
om te oordelen de levenden en de doden.’ 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Ik geloof, dat Jezus Christus echt God is, van eeuwigheid uit de Vader geboren. En 
ook echt mens, geboren uit de maagd Maria. Hij is mijn HEER, die mij – verloren en verdoemd 
mens – verlost, gekocht en teruggewonnen heeft van alle zonde, van de dood en van het geweld 
van de duivel. Niet met goud of zilver, maar met Zijn heilig en duur bloed,3 met Zijn onschuldig 
lijden en sterven. Opdat ik van Hemzelf ben, en in Zijn koninkrijk onder Hem leef en Hem dien 
in eeuwige gerechtigheid, onschuld en zaligheid. Zoals Hij ook is opgestaan uit de dood en leeft 
en regeert in eeuwigheid. 
Dit is zeker waar.  
 
Het derde artikel: Over de heiliging 
‘Ik geloof in de Heilige Geest; een heilige algemene Christelijk kerk, de gemeenschap van de 
heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Ik geloof dat ik niet door eigen verstand of eigen kracht in Jezus Christus kan 
geloven, of bij Hem kan komen. Maar de Heilige Geest heeft mij door het Evangelie geroepen 
en met Zijn gaven verlicht en mijn in het ware geloof geheiligd en gehouden. Precies zoals Hij 
de hele Christenheid op aarde roept, verzameld, verlicht, heiligt en bij Jezus Christus houdt in 
het enige en ware geloof. In die Christenheid vergeeft Hij mij en alle gelovigen, elke dag 
overvloedig alle zonde. Op de laatste dag zal Hij mij en alle doden opwekken, en mij – samen 
met iedereen die in Christus gelooft – een eeuwig leven geven. 
Dit is zeker waar.  
 

 
3 1 Petrus 1:19 



Het ‘Onze Vader’ zoals een vader die eenvoudig aan zijn huishouden moet onderwijzen. 
 
De eerste bede: Laat Uw Naam geheiligd worden 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Gods Naam is in zichzelf al heilig, maar hier bidden wij dat Zijn Naam ook bij ons 
heilig wordt. 
 - Hoe gebeurt dat? 
Antwoord: Als het Woord van God zuiver en goed onderwezen wordt, en wij heilig – als 
kinderen van God – daarnaar leven. Help ons dat te doen, lieve Vader in de hemel! Maar wie 
iets anders onderwijst en uitleeft dan het Woord van God ons leert, die ontheiligd bij ons de 
Naam van God. Bescherm ons daartegen, hemelse Vader! 
 
De tweede bede: Laat Uw Koninkrijk komen 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Gods Koninkrijk komt ook wel zonder ons gebed, vanuit zichzelf. Maar wij vragen 
aan God in dit gebed dat het ook naar ons komt. 
 - Hoe gebeurt dat? 
Antwoord: Als de hemelse Vader ons Zijn Heilige Geest geeft, opdat wij Zijn Heilig Woord – 
door Zijn genade – geloven. En leven zoals God het graag ziet. Nu al, tijdelijk; en straks, voor 
eeuwig.  
 
De derde bede: Laat Uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Gods goede en genadige wil gebeurt ook wel zonder ons gebed, maar wij vragen 
Hem in dit gebed dat die ook bij ons gebeurt. 
 - Hoe gebeurt dat? 
Antwoord: Dat gebeurt als God alle slechte ideeën en wil van ons breekt en tegenhoudt. Door 
die dingen heiligen wij de Naam van God niet, en laten wij Zijn koninkrijk niet komen. Zo 
zouden de duivel, de wereld en ons eigen vlees het willen zien. Maar wij bidden dat God ons 
sterkt en stevig vasthoudt in Zijn Woord en het geloof totdat wij sterven. Dat is Zijn genadige 
en goede wil. 
 
De vierde bede: Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: God geeft ook zonder ons gebed elke dag brood aan slechte mensen, maar wij bidden 
Hem in dit gebed dat wij erkennen dat Hij het geeft en het met een dankgebed van Hem 
ontvangen.  
 - Wat valt allemaal onder ‘dagelijks brood’?  
Antwoord: Alles wat voor de voeding en het onderhoud van het lichaam nodig is, zoals eten, 
drinken, kleren, schoenen, huis, tuin, akker, vee, geld, bezit, een gelovige huwelijkspartner, 
gelovige kinderen, gelovige werknemers, gelovige en trouwe overheden, een goede regering, 
goed weer, vrede, gezondheid, maat, eer, goede vrienden, eerlijke buren, enzovoort.  
 
De vijfde bede: En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets 
schuldig is. 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij vragen in dit gebed, dat de Vader in de hemel niet naar onze zonde wil kijken. 
Dat Hij ook niet vanwege onze zonde dit gebed niet verhoort – want wij zijn het helemaal niet 
waard hierom te bidden en we hebben het ook niet verdiend. Maar Hij wil ons uit genade alles 
geven, terwijl wij elke dag zoveel zondigen en alleen maar straf verdienen. Daarom willen wij 



ook zelf oprecht de ander van harte vergeven, en graag het goede doen voor degene die tegen 
ons zondigt.  
 
De zesde bede: En leid ons niet in verzoeking 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: God verzoekt niemand. Maar wij vragen God in dit gebed, dat Hij ons goed wil 
beschermen. Opdat de duivel, de wereld en ons eigen vlees ons niet bedriegen en wegvoeren in 
een verkeerd geloof, twijfel en andere grote schande of laster over God. En als we toch daardoor 
aangevallen worden, dat wij aan het einde sterker zijn en het gevecht winnen.  
 
De zevende bede: Maar verlos ons van het kwade 
 - Wat betekent dat? 
Antwoord: Wij vragen in deze bede, als in een samenvatting, dat de Vader in de hemel ons 
verlost van al het slechte dat ons kan overkomen aan lichaam en ziel, bezit en eer. En ook, 
tenslotte, dat wij in ons laatste uur Godzalig sterven, en Hij ons in genade vanuit dit jammerdal 
tot Zich neemt in de hemel. 
 
Amen 
 Wat betekent dat? 
Antwoord: Dat ik er van overtuigd ben dat de Vader in de hemel blij is met dit gebed en het 
verhoort. Want Hij heeft ons zelf opgedragen op deze manier te bidden, en heeft belooft dat Hij 
ons zal verhoren. Dat is dus: Amen, amen – jazeker, jazeker: het zal op deze manier gebeuren.  
  



Het sacrament van de doop, zoals dat door een vader  eenvoudig aan zijn huishouden geleerd 
moet worden 
 
Ten eerste:  
 - Wat is de doop? 
Antwoord: De doop is niet alleen maar water. Het is water dat door Gods gebod wordt beheerst 
en dat met Gods Woord is verbonden.  
 - Waar staat dat in de bijbel? 
Antwoord: Dat zegt onze Heer Christus in het laatste hoofdstuk van Matteüs: Ga heel de wereld 
in, onderwijs alle heidenen en doop ze in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de 
Heilige Geest.4 
 
Ten tweede: 
 - Wat geeft de doop, of wat heb je eraan? 
Antwoord: Zij bewerkt voor iedereen die het gelooft de vergeving van de zonden,  verlost van 
de dood en duivel en ze geeft de eeuwige zaligheid. Dat is het Woord en de belofte van God. 
 - Waar staat deze belofte in de bijbel? 
Antwoord: Dat zegt onze Heer Christus in het laatste hoofdstuk van Marcus: ‘Wie gelooft en 
gedoopt wordt, die wordt zalig. Maar wie niet gelooft, die wordt verdoemd.’5 
 
Ten derde: 
 - Hoe kan water zoiets groots doet? 
Antwoord: Het water doet helemaal niets. Het Woord van God dat met en bij het water is en het 
geloof dat dit Woord van God in het water vertrouwt – dát doet het. Want zonder Gods Woord 
is het water maar water, en geen doop. Maar met Gods Woord is het een doop, dat wil zeggen: 
een genadig water van het leven, en een bad van de nieuwe geboorte in de Heilige Geest. Zoals 
Paulus zegt in het derde hoofdstuk van de brief aan Titus: Door het bad van de wedergeboorte 
en de vernieuwing van de Heilige Geest. Hem heeft Hij in overvloed over ons uitgegoten door 
Jezus Christus onze Heiland, opdat wij door deze genade gerechtvaardigde erfgenamen zijn van 
het eeuwige leven, zoals wij hopen.6 
Dit is zeker waar. 
 
Ten vierde: 
 - Wat laat de doop met water zien? 
Antwoord: Het laat zien dat de oude Adam die ons woont, door dagelijkse rouw en boete moet 
verzuipen. Samen met alle zonde en slechte lust moet hij sterven. En ook dat hij elke dag daaruit 
omhoog moet komen en moet opstaan als een nieuw mens. Een mens die rechtvaardig en schoon 
voor eeuwig voor God leeft. 
 - Waar staat dat in de bijbel? 
Antwoord: De heilige Paulus zegt in het zesde hoofdstuk in zijn brief aan de Romeinen: ‘Wij 
zijn samen met Christus door de doop begraven in de dood. Opdat ook wij, zoals Christus uit 
de dood is opgewekt door de majesteit van de Vader, een nieuw leven zullen leiden.7   

 
4 Matteüs 28: 19 

5 Markus 16: 16 

6 Titus 3: 5-8 

7 Romeinen 6: 4 



Het Sacrament van het avondmaal, zoals een vader dat eenvoudig aan zijn huishouden moet 
voorhouden. 
 

 - Wat is het sacrament van het avondmaal? 
Antwoord: Het is het echte lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus, onder het brood en 
de wijn. Het is door Christus zelf ingesteld, om door ons Christenen gegeten en gedronken te 
worden. 
 - Waar staat dat in de bijbel? 
Antwoord: Dit schrijven de heilige evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en ook de heilige 
Paulus: ‘Onze HEER Jezus Christus, in de nacht dat Hij werd verraden, nam het brood, dankte 
en brak het. En Hij gaf het aan zijn leerlingen en sprak: Neem het, eet, dit is Mijn lichaam dat 
voor jullie gegeven wordt. Doe dit om Mij te gedenken. Op dezelfde manier nam Hij ook de 
beker na het avondeten. Hij dankte en gaf het aan hen, en Hij sprak: ‘Neem het en drink daar 
allemaal uit. Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed dat voor jullie wordt vergoten tot 
vergeving van zonden. Doe dit, zo vaak als jullie dit drinken, om Mij te gedenken.8 
 - Wat hebben we aan dit eten en drinken? 
Antwoord: Dat geven de woorden ‘voor jullie is het gegeven en vergoten tot vergeving van 
zonden’ aan. Door deze woorden wordt in het sacrament vergeving van zonde, leven en 
zaligheid aan ons gegeven. Want waar vergeving van de zonde is, daar is ook leven en zaligheid. 
 - Wie ontvangt het sacrament op een waardige manier? 
Antwoord: Vasten en je met je lichaam voorbereiden is een heel goede uiterlijke oefening. Maar 
echt waardig en echt geschikt is degene die het gelooft als gezegd wordt ‘voor jullie is het 
gegeven en vergoten tot vergeving van zonden’. Maar wie deze woorden niet gelooft of twijfelt, 
die is onwaardig en ongeschikt. Want als er staat ‘VOOR JULLIE’, eist dat een gelovig hart. 
 
  

 
8 Vergelijk Matteüs 26: 26-28; Markus 14:22-24; Lukas 22: 19-20;    1 Korinthe 11:23-25 



Hoe een vader zijn huishouden zal leren ’s ochtend en ’s avonds te bidden 
 
Als je ’s morgens uit bed gaat, sla dan een kruis en zeg: ‘Moge God – Vader, Zoon en Heilige 
Geest – het zo regeren. Amen.’ 
 
Daarna spreek je – terwijl je knielt of staat – de geloofsbelijdenis en het Onze Vader uit. Als je 
wilt mag je ook dit gebedje erbij uitspreken: 
 
‘Door Jezus Christus Uw lieve Zoon dank ik U, mijn hemelse Vader, dat U mij deze nacht tegen 
alle schade en gevaar beschermd hebt. En ik vraag U of U mij deze dag ook wilt beschermen 
tegen alle zonde en slechtheid. Opdat heel mijn leven en alles wat ik doe voor U een plezier is. 
Ik leg mijzelf, mijn lichaam en ziel, ja alles, in Uw handen. Laat Uw heilige engelen bij mij 
zijn, opdat de slechte vijand geen macht over mij heeft. Amen. 
 
Ga daarna met vreugde aan het werk, of zing misschien nog een lied – de tien geboden 
bijvoorbeeld, of wat ook maar je aandacht heeft op dat moment. 
 
Als je ’s avonds weer naar bed gaat, sla dan een kruis en bid: ‘Moge God – Vader, Zoon en 
Heilige Geest – het zo regeren. Amen.’ 
 
Daarna spreek je – terwijl je knielt of staat – de geloofsbelijdenis en het Onze Vader uit. Als je 
wilt mag je dit gebed erbij uitspreken: 
‘Door Jezus Christus Uw lieve Zoon dank ik U, mijn hemelse Vader, dat U mij op deze dag 
genadig beschermd hebt. En ik vraag U of U mij al mijn zonde wilt vergeven, daar waar ik 
onrechtvaardig ben geweest. En wilt U mij deze nacht genadig beschermen. Ik leg mijzelf, mijn 
lichaam en ziel, ja alles, in Uw handen. Laat Uw heilige engelen bij mij zijn, opdat de slechte 
vijand geen macht over mij heeft. Amen. 
 
Dan vlot je bed in, en lekker gaan slapen. 



Hoe een vader zijn huishouden moet leren te bidden en te danken bij het eten. 
 
Het huishouden moet met gevouwen handen en netjes aan tafel gaan en dan zeggen:  
 
‘Alle ogen kijken op naar U HEER, en U geeft hen hun eten op de juiste tijd. U doet Uw hand 
open, en vervult het verlangen van al wat leeft.’9 
 
‘Het verlangen’, dat betekent in deze tekst dat alle dieren genoeg te eten krijgen, zodat ze vrolijk 
en goed zijn. Want zorgen en gierigheid zorgt ervoor dat ze niet hun verlangen hebben. 
 
Bid daarna het Onze Vader, en ook dit gebed: 
 
‘HEER God, hemelse Vader, zegen ons en dit eten dat U ons geeft. Wij ontvangen het door Uw 
milde goedheid. Door Jezus Christus onze HEER. Amen. 
 
Het dankgebed: 
Na het eten gaat het op dezelfde manier. Iedereen zit netjes en vouwt zijn handen. Dan spreek 
je: 
 
‘Dank aan de HEER, want Hij is vriendelijk. Zijn goedheid duurt voor eeuwig. Hij geeft aan 
alle schepselen eten. Hij geeft het vee z’n voer en ook de jonge raven die Hem aanroepen. Hij 
heeft geen plezier aan de macht van het paard, of de kracht van een mens. De HEER is blij met 
wie ontzag voor Hem heeft, en die wachten op Zijn goedheid.’10 
 
Bid daarna het Onze Vader, en ook dit gebed: 
 
‘Door Jezus Christus onze HEER danken wij U, HEER God, Vader, voor alle goede dingen die 
U geeft. U leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.   
 

 
9 Psalm 145: 15-16 

10 Psalm 16: 1; 136: 25; 147: 9-11 


