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Gespreksvragen HC Zondag 39
Onderstaande vragen zijn bedoeld om u te helpen zelf, met elkaar of met de kinderen verder nader
te denken over de catechismus-preek. Bij de samenstelling van de vragen is soms gebruik gemaakt
van bestaande vragen bij catechismus-verklaringen. De vragen zijn bedoeld als handvat voor een
gesprek, waarbij u zelf kunt bezien welke vragen u daarbij wel of niet gebruikt.
1. Wat is de reden dat God het gezag heeft gegeven? Wat betekent dit voor het gehoorzamen
van gezagsdragers?
2. De catechismus heeft het over “allen die over mij gesteld zijn”. Wie zijn dat voor u/jou?
3. Wat heeft dit gebod te maken met de ambtsdragers in de kerk? Wat betekent dat voor
u/jou?
4. Als papa of mama, de meester of juf nu eens niet gelijk hebben, moet je dan gelijk boos
worden? Hoe staat dat in het antwoord op vraag 104?
5. God gebruikt gezagsdragers om ons te regeren. Wat betekent dit voor de manier waarop zij
met hun gezag moeten omgaan? Vergelijk ook Efeze 6 vers 4.
6. Wat was de zonde van Eli? Wat kunnen ouders hiervan leren?
7. De Heere geeft een belofte bij dit gebod. Welke belofte? Wat is de betekenis daarvan?
Vergelijk ook Efeze 6 vers 2 en 3.
8. Waarom is het van belang dat een vader en moeder ‘op één lijn’ zitten?
9. Hoe kun je aan je ouders liefde, eer en trouw bewijzen?
10. “Wie straft, heeft geen liefde in zijn hart.” Klopt deze uitspraak? Waarom wel of niet?
11. Wereldwijd komen mensen in opstand tegen de overheid. Er zijn bijvoorbeeld stakingen of
demonstraties. Hoe moeten we daarover denken in het licht van het vijfde gebod?
12. In de preek wordt de Heere Jezus de Grote Onderhouder van het vijfde gebod genoemd. Hoe
heeft de Heere Jezus het vijfde gebod onderhouden?
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