
101  

bij de Gewone Catechismus

Rolf RobbeRolf Robbe
10

1 d
a

g
e

n
b

o
e

k

Veel lezers zijn enthousiast over de GEWONE CATECHISMUS. 
Het is een hedendaagse tekst die de inhoud van ons geloof in weinig 
woorden weet te vangen. Ook een tekst die uitnodigt tot verdere 
doordenking. 

Dat gebeurt in dit boek. Bij iedere vraag en antwoord uit de Gewone 
Catechismus geeft de auteur een korte overdenking. Ze willen je helpen je de 
vragen en antwoorden uit de Gewone Catechismus eigen te maken. Ook wordt 
de lezer uitgedaagd om de inhoud ook in het eigen leven een plek te geven. 
Niet als het laatste woord maar als aanzet of vervolg voor een leven dichtbij 
God. Dankzij de opzet van de Gewone Catechimus komen in dit dagboek alle 
belangrijke thema’s uit het christelijk geloof langs.

ROLF ROBBE is auteur van boeken over christelijk leven (zoals de 
‘Bijna-elke-dagboek’ serie) en zelfstandig tekstschrijver.
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Inleiding

Waar is een catechismus goed voor? Om de kernpunten van ons 
geloof te bevragen. Met antwoorden om over na te denken, om te 
beamen of te bediscussiëren. Maar hoe worden het jouw antwoor-
den? Hoe komen ze van je hoofd in je hart en handen? Daarvoor heb 
je een heel leven nodig. Om te ontdekken wie God is, hoe groot zijn 
liefde is, wat Hij voor jou doet en jij voor Hem. Om Jezus te leren 
kennen als je vriend en helper en je te laten inspireren door zijn 
Geest tot een gelovig leven.
Dit dagboek helpt je de vragen en antwoorden uit de Gewone 
Catechismus eigen te maken. Bij elke vraag daagt een overdenking je 
uit het antwoord in je leven een plek te geven. Niet als het laatste 
woord, maar als aanzet of vervolg voor een leven dicht bij God. De 
vragen ervoor en erna stimuleren je om er verder over door te den-
ken, te praten of te zingen.



Tot geluk 
gedoopt



En verder 1

Waarin vind jij je geluk?
Mijn geluk is dat Jezus 
Christus mij gevonden 
heeft. Hij offerde zichzelf 
op om mij thuis te bren-
gen in de liefde van God. 
Zijn Geest maakt in mij 
de hoop wakker op Gods 
nieuwe toekomst, voor 
mij en heel de wereld.

Om te beginnen
Voel jij je weleens verlo-
ren? Wanneer was dat?

DAG 1 
Gevonden

Lezen
Lucas 15:1-7
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn 
schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en 
buren bijeen en zegt tegen hen: ‘Deel in mijn vreugde, want ik heb 
het schaap gevonden dat verdwaald was.’

Je kunt je soms heel verloren voelen. Dan denk je dat God 
je niet echt kent, niet weet van je gepieker en verdriet. 
Maar het goede nieuws is dat Hij je opzoekt: in je werk, je 
vriendenkring, je gezin of kerk. Want Hij wil zeker weten 
dat het goed met je gaat. Hij zoekt je op in je eenzaamheid 
of wanhoop. En Hij zoekt net zolang door tot Hij je vindt. 
Hij buigt zich genadig naar je toe en strekt zijn doorboorde 
handen naar je uit. Hij draagt je op zijn sterke schouders. En 
brengt je veilig bij Hem thuis. Je was misschien de weg kwijt, 
maar Hij heeft je gevonden.

Hoe kun je je door God  laten vinden?



En verder 1

Ga jij niet zelf over je 
geluk?
Gelukkig niet! Wij zouden 
ons vergissen, wanneer 
God ons de keuze liet. 
Daarom heeft Jezus 
gezegd: Wie voor zichzelf 
leeft, zal het leven verlie-
zen, maar wie zijn leven 
kwijtraakt aan Mij, zal 
behouden worden.

Om te beginnen
Waaraan besteed jij de 
meeste tijd: je gezin, je 
werk of je vrienden? Of 
nog iets anders?

DAG 2 
Loslaten

Lezen
Matteüs 16:24-28
25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar 
wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.

Wie of wat maakt jouw dag? Is dat een goede deal in je werk, 
een mooie actie op het veld of een kwaliteitsmoment met 
je kind? Elke dag biedt wel iets om van te genieten. Maar 
daarboven of zo je wilt daaronder ligt je geluk met God. 
Voor iedereen is gezondheid, goede relaties en voldoende 
geld belangrijk. Maar als je Jezus volgt, kun je dat desnoods 
loslaten. Alles wat je hindert in het volgen van Hem maakt 
je leven eerder lastig dan leuk. Als je het durft loslaten, win 
je het volmaakte leven met Jezus. Dan kun je ook pas echt 
genieten van dat glas wijn, dat goede gesprek of die vakan-
tie aan zee.

Als je durft loslaten, kun je pas echt genieten. Klopt dat?



En verder 1

Zoekt ieder mens dan niet 
zelf het geluk?
Nee, want met alle 
andere mensen deel ik 
in gebrokenheid, tekort 
en schuld. De mooiste 
dingen in het leven zijn 
vluchtig en zelfs het beste 
is moeite en verdriet. 
Echte vreugde ligt in God, 
de bron van het leven, en 
in Jezus Christus, het licht 
van de wereld.

Om te beginnen
Denk eens terug aan een 
moment dat je je echt ge-
lukkig voelde. Wie of wat 
zorgde voor dat gevoel?

DAG 3 
Licht leven

Lezen
Johannes 8:12-14
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de 
wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft 
licht dat leven geeft.’

Wat is geluk? Een andere catechismus, de Westminster, 
vraagt: ‘Wat is het voornaamste en hoogste doel van het 
leven van de mens? Antwoord: Het verheerlijken van God en 
het zich ten volle en eeuwig in Hem verheugen.’ Een beetje 
hoogdravend voor een gewoon mens misschien. Maar als 
je op zoek bent naar geluk – en wie is dat niet – kom je er 
niet met een mooie film, een goede baan of mooie vriend(in). 
Want als dat wegvalt, wat houd je dan nog over om voor te 
leven? Alleen dankzij Jezus kan het altijd licht zijn in je leven, 
zelfs als donkere wolken zich samenpakken. Dat licht wordt 
nooit gedoofd. Blijf wandelen in het licht met Jezus.

Voor een christen schijnt altijd de zon. Mee eens?



En verder 1

Wat bedoel je met schuld?
Dat ook in mij verzet 
leeft tegen God en mijn 
medemens. Vervreemd 
van God zijn wij schuldig 
aan veel lijden en onrecht, 
lijden wij aan onszelf, aan 
elkaar en aan het vele 
kwaad in deze wereld.

Om te beginnen
Denk jij weleens dat God 
niet echt het goede met 
je voorheeft? Wat doe je 
dan?

DAG 4 
Vertrouwen en wantrouwen

Lezen
Genesis 3:1-7
4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, 
God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, 
dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van 
goed en kwaad.’

Eva wist het beter dan God. Ze overrulede zijn ‘Niet eten!’ 
en vertrouwde de slang meer dan God. Vertrouwen bouw je 
op in een langdurige omgang waarin je merkt dat de ander 
het goede met je voorheeft, dat je bij elkaar hoort en dat 
je iets voor elkaar betekent. Maar de vrouw koos voor een 
kortstondige relatie die op dat moment veelbelovend voor 
haar leek. En vergat God. De vertrouwde omgang met Hem 
veranderde in wantrouwen: je kunt Hem wel missen en be-
ter op je eigen inzicht en gevoel vertrouwen. Die misvatting 
veranderde het leven van de mensen grondig. Het vreet door 
in onze relatie met God en elkaar. Kan dat ooit weer goed 
komen?

Kun je zelf bouwen aan je vertrouwen op God?



En verder 1

Hoe gaat God om met 
zonde en kwaad?
God zal eens alle kwaad 
en zonde oordelen, zoals 
Hij de wereld ooit schoon-
maakte met de zondvloed. 
En zoals Noach ooit 
alleen in de ark veilig was, 
zo ben ik alleen in Jezus 
Christus veilig. Dat beeldt 
mijn doop uit.

Om te beginnen
Voel jij je weleens 
bedreigd als christen? 
Wanneer bijvoorbeeld?

DAG 5 
Veilig

Lezen
Hebreeën 11:7
Door zijn geloof bouwde Noach (…) gehoorzaam een ark om  
daarmee zijn huisgenoten te redden.

De Nederlandsche Bank beschikt over een goudvoorraad 
van 612 ton, waarvan bijna een derde in Nederland wordt op-
geslagen in een zwaarbeveiligde kluis. Geen gewoon mens 
kan bij die immense schat komen. Het ligt er veilig voor 
inbrekers, raketaanvallen en ander onheil. God is nog veel 
zuiniger op zijn schat. En jij bent zijn schat. Hij beschermt 
je tegen de aanvallen van de duivel en onheil dat mensen je 
willen aandoen. Dat kun je zien aan hoe Hij Noach en zijn 
gezin veilig door de zondvloed loodste. Onze kluis is Jezus 
Christus. We zijn in Hem bewaard tot alle bedreigingen 
zijn verdwenen en we ongestoord en onbedreigd met Hem 
mogen leven op de schoongewassen nieuwe aarde. Was het 
maar vast zover!

De doop laat je zien hoe veilig je bent bij God. Dank Hem 
voor zijn bescherming.



En verder 1

Je bent gedoopt. Wat 
betekent dat?
Jezus Christus heeft recht 
op mij. God zegt mij toe 
dat ik deel in Christus’ 
dood en opstanding. Hij 
belooft mij dat mijn oude 
leven met Christus onder-
gaat in de dood en ik met 
Christus een nieuw leven 
zal leiden in het Koninkrijk 
van God.

Om te beginnen
Voelt dat voor jou ook zo: 
dat je oude, zondige leven 
dood is?

DAG 6 
Sta op

Lezen
Romeinen 6:1-7
4 We zijn door de  doop  in zijn dood met hem  begraven  om, zoals  
Christus  door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een 
nieuw leven te leiden.

Voel jij je ook soms zo waardeloos voor God? Kom jij weer 
aan met je zonden, de dingen die vanzelf fout gaan en die 
jij zelf fout doet. Leven uit liefde voor God: weer mislukt. Je 
naaste helpen: niets van terechtgekomen. Wat ben je toch 
een hopeloze sukkel. Je leven als christen lijkt wel dood. 
Maar ook al voel je je zo doods, de werkelijkheid is compleet 
anders. God ziet jou als zijn springlevende lieve kind. Jezus 
heeft die uitzichtloze grafstemming overwonnen en jij mag 
met Hem opstaan in dat mooie nieuwe leven. Sta op! En leef 
in het licht van Gods liefde, waar zijn wil telt en zijn genade 
het leven kleurt.

Je mag leven in het licht van Gods liefde. Helpt het als je 
daarbij denkt aan je doop?



En verder 1

Met Christus een nieuw 
leven leiden. Hoe kom je 
erbij om dit te zeggen?
Alleen door te geloven 
wat God mij in de doop 
belooft. Anders zie en 
ervaar ik niets van dat 
nieuwe leven. Omdat ons 
geloof vaak zwak is, heeft 
God de doop ingesteld als 
teken en onderstreping 
van zijn belofte.

Om te beginnen
Leven als Gods kind: een 
voorrecht of een gevecht?

DAG 7 
Zeker weten

Lezen 
1 Johannes 3:1-6
1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft 
geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn 
we ook.

In het tv-programma Spoorloos zoeken adoptiekinderen 
hun biologische ouders. Na een lange speurtocht stort een 
kind zich eindelijk in de armen van zijn vader of moeder. 
Nu is zijn leven weer compleet: hij weet waar hij vandaan 
komt en bij wie hij echt hoort. Wij zijn ook van Gods DNA. 
Dat heeft Hij zelf bepaald en vastgelegd in een rapport. Dat 
is jouw doop. Op alle momenten waarop jij je alleen voelt, 
verlaten en vervreemd, biedt dat rapport het onomstotelijke 
en betrouwbare bewijs dat God je Vader is. De doop laat je 
zien dat je zijn geliefde kind bent. Niets staat je in de weg 
om je door Vader te laten omarmen en onbezorgd als zijn 
kind te leven.

Dankzij Jezus staat er echt niets in de weg om onbezorgd als 
Gods geliefde kind te leven. Bedank Hem voor zijn liefde.



En verder 1

Waarom wordt er met 
water gedoopt?
Het water is een teken: 
zoals je een bad neemt 
om schoon te worden, zo 
is de doop ‘het bad van 
de wedergeboorte’. We 
worden gewassen om 
schoon Gods nieuwe dag 
in te gaan.

Om te beginnen
Voel jij je weleens vies 
door je zonden? Wanneer 
bijvoorbeeld?

DAG 8 
Schoon

Lezen 
Titus 3:1-8
5 Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de 
vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die hij door Jezus 
Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.

Douchen na een wedstrijd of zware klus: daar word je een 
ander mens van! Je voelt je weer fris en fit. Schoongewas-
sen en vol nieuwe energie stap je het leven weer in. Zo wil 
God ons ook graag voor zich zien: Jezus wast de stank en 
viezigheid van de zonde van je af. Je mag er weer helemaal 
zijn. Want ook al was je vol smerige zonden, God gooit je niet 
met het badwater weg. Je bent zijn lieve kind. Dat heerlijk 
schone gevoel mag je elke dag hebben: God spoelt je zonden 
weg en er ligt een dag vol nieuwe kansen voor je. Kansen om 
God dankbaar te loven en te prijzen voor zijn genade.

Hoe vaak wil God je ‘schoonwassen’, denk je?



En verder 1

Hoe vaak moet je gedoopt 
worden?
Eén keer. Je wordt ook 
maar één keer geboren. 
De doop markeert de 
radicale overgang naar 
het nieuwe leven. Ook al 
duurt die verandering van 
oud naar nieuw zolang 
ik leef.

Om te beginnen
Wanneer denk jij aan je 
doop? En wat denk je dan?

DAG 9 
Startbewijs

Lezen 
2 Timoteüs 4:6-8
7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het 
geloof behouden.

Aan het begin van een marathon ontvang je een startbewijs 
en een nummer op je shirt. Dat ene startbewijs is voldoende: 
je bent nu een deelnemer en je wilt hoe dan ook finishen. 
Zo is de doop jouw startbewijs voor de loop van je leven. Je 
bent elke dag op weg met God. Hij laat je onderweg zien 
hoe mooi zijn schepping is, wijst je op medechristenen die 
je kunnen helpen of die jij kunt helpen. Hij blijft met je in 
gesprek, helpt je als je struikelt en draagt je als het te veel 
wordt. Hij is erbij, van start tot finish. Daar mag je uiteinde-
lijk Hem ontmoeten zoals Hij werkelijk is: je Vader vol liefde.

Heb je nog een doopbewijs? Bekijk het nog eens en bedank 
God voor je doop. Hij is altijd bij je.



En verder 1

Waarom worden kinderen 
ook gedoopt?
God wil vanaf het 
allereerste begin van ons 
leven onze God zijn. Hij 
verbindt zich al aan mij 
voordat ik voor Hem kan 
kiezen. En Hij werkt van 
generatie op generatie in 
de gemeente die bestaat 
uit mensen van alle 
leeftijden.

Om te beginnen
Je moeder kent je langer 
dan wie ook. Hoe beïn-
vloedt dat jullie relatie?

DAG 10 
Hulpeloos

Lezen 
Jesaja 43:1-7
1 Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

Een pasgeboren baby is aandoenlijk in z’n hulpeloosheid. 
Voor alles heeft hij z’n moeder nodig: drinken, kleden en ver-
schonen. En vooral: liefde en aandacht. Zonder dat alles kan 
hij niet (over)leven. Zo is God er al voor jou aan het begin 
van je leven. Hij laat je niet alleen en wacht niet tot jij voor 
Hem kiest: hoe zou een hulpeloze baby dat kunnen? Maar 
Hij omarmt je met zijn liefdevolle moederarmen. Je bent 
zijn kind vanaf het allereerste begin. God is voor ons, God 
is naast ons, God is altijd om ons heen. En als je opgroeit in 
een leven verbonden met Hem weet je steeds beter: ik kan 
niet zonder Hem. En ik wil niet zonder Hem.

Luister naar Opwekking 798: ‘Hou vol’.



En verder 1

Wie heeft de doop  
ingesteld?
Na zijn opstanding heeft 
Jezus de opdracht gege-
ven om nieuwe volgelin-
gen te dopen in de Naam 
van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige 
Geest. Daarom heeft de 
kerk altijd nieuwelingen 
gedoopt.

Om te beginnen
Wat heb jij vandaag nog 
aan je doop?

DAG 11 
Alleen

Lezen 
Matteüs 28:16-20
19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn  leerlingen, door hen 
te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Als je voetbalt in het eerste van Ajax ben je een deel van de 
club. Je draagt het shirt, wordt gecoacht en begeleid en je 
hebt je medespelers om je heen die samen met jou hetzelfde 
doel willen bereiken. Je bent met alles verbonden aan je 
team en zonder je team ben je nergens. Jezus wil graag dat 
je dicht bij Hem leeft en met alle christenen hetzelfde doel 
nastreeft: Gods naam verheerlijken en genieten van zijn 
genade en liefde. Daarom ben je in opdracht van Jezus tot 
geluk gedoopt. Nu ben je verbonden aan God en aan elkaar 
en werkt alles mee ten goede. Je doop is een Godsgeschenk!

Schrijf voor jezelf eens alle voordelen van je doop op.



En verder 1

Hoe word je als gedoopte 
een gelukkig mens?
Door de weg te gaan van 
geloof en bekering. Dat is: 
leren om God te vertrou-
wen als mijn hemelse 
Vader, om Jezus te volgen 
als mijn Heer en om door 
de kracht van de Heilige 
Geest samen met andere 
gelovigen de nieuwe 
wereld te verwachten, vol 
gerechtigheid en zonder 
verdriet.

Om te beginnen
Wat doe jij ervoor om als 
christen te leven? En wat 
laat je ervoor?

DAG 12 
A way of life

Lezen
Psalm 84
12 Want God, de heer, is een zon en een  schild. Genade  en  glorie  
schenkt de heer, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevan-
gen op  weg  gaan.

Nu je met je doop als startbewijs mee mag in de loop met 
Jezus, verandert je leven compleet. Want leven als een 
christen is niet een dingetje, het is a way of life. Je kunt niet 
vandaag besluiten om morgen even een marathon te lopen. 
Onbevangen met Jezus op weg zijn, gaat niet vanzelf. Je 
richt je hele bestaan erop in. Zo eet je alleen (geestelijk) 
voedsel dat je conditie verbetert en train je dagelijks in het 
omgaan met God. Zo ontdek je steeds meer dat Hij je Vader 
is die jou liefheeft, je op weg helpt en houdt. En zo leer je 
genieten van al het goede wat God geeft, nu al en straks na 
de eindstreep compleet.

Zo leven als christen: is het al die inspanningen waard?
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