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Elke zondag wordt er in de kerk uit de catechismus gepreekt. 
Op school wordt de catechismus geleerd. 

Hoe kan het gezin dit onderwijs versterken? 
Eén van de manieren is: door mee te zingen. 

Daarvoor zijn verschillende berijmingen beschikbaar. 
 
 

1. Wegwijzer naar Christus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de tijd van het verschijnen van de catechismus was het de gewoonte om 

belangrijke zaken uit het hoofd te leren. En dus werd ook heel de catechismus 

gememoriseerd. Aangezien een antwoord vaak één lange samengestelde zin vormt, 

kostte dit van begin af aan grote moeite. Daarom schreven predikanten en 

schoolmeesters in de loop der eeuwen een groot aantal al of niet zingbare 

berijmingen. Het rijm was een belangrijk hulpmiddel bij het uit het hoofd leren.  

Dr. H. van ’t Veld heeft dertig berijmingen uit de periode 1624-2006 opgespoord en 

beschreven in zijn boek Wegwijzer naar Christus, waarbij hij van elke berijming vraag 

en antwoord 1 van Zondag 1 heeft opgenomen. Van ’t Veld heeft ook zelf een 

berijming bij de Heidelbergse Catechismus geschreven. Deze liederen zijn ook in dit 

boek opgenomen.  

 
2. Weerklank op de Heidelbergse Catechismus 
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A. Vogelaar-van Amersfoort kwam een berijming van de Heidelbergse Catechismus 

van E. van Oosterom op het spoor. Ze liet Weerklank op de Heidelbergse 

Catechismus uitgeven bij het Lectuurfonds Vrouwenbond Gereformeerde 

Gemeenten. De 52 Zondagen van de Heidelbergse Catechismus zijn berijmd op 

psalmwijzen en daardoor te zingen. 

 
 

3. Hij rekent met genade 

 

Jan van den Brink, ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Eindhoven, 

berijmde de 52 Zondagen van de Heidelbergse Catechismus op psalmmelodieën. 

Daarbij is hij grondig te werk gegaan en verantwoordt hij bepaalde keuzes met 

Bijbelteksten. Achterin het boek geeft hij een leeshulp bij de Catechismus door de 

lange zinnen overzichtelijk en in begrijpelijke delen weer te geven. 

 

4. Ellende, verlossing, dankbaarheid 

 

 

 

 

 

Een preek over Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus trof Nellie Koesveld 

zo, dat ze er een gedicht over maakte. Tot haar verbazing ontdekte ze dat dit gedicht 

te zingen is op de wijs van Psalm 118. Dit vormde de aanleiding om te proberen om 

heel de Heidelbergse Catechismus te berijmen op de wijs van psalmen. Het resultaat 

staat in dit boek. In haar voorwoord schrijft ze: ‘Ik hoop dat het zingen van deze 

berijmingen een middel mag zijn om zich de geloofsleer makkelijker eigen te maken 

en dat het tot ondersteuning is bij het leren van de Heidelbergse Catechismus’. 
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