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 Gespreksvragen HC Zondag 42 

 
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.  

 

 

 Het achtste gebod gaat over diefstal. Waar vond de eerste diefstal plaats? Waarom was dit 

zo erg?  

 In antwoord 110 staat dat diefstal ook is: ‘alle boze stukken en aanslagen, waarmee wij ons 

naasten goed denken aan ons te brengen, hetzij met geweld of schijn des rechts.’ Noem hier 

eens enkele voorbeelden van.  

 Wat is gierigheid? Waarom is dit zonde?  

 Wat zei de Heere Jezus tegen de rijke jongeling? En waarom zei Hij dit op deze manier?  

 Waarom kunnen we eigenlijk nooit zeggen: ‘Dit is mijn geld en dat zijn mijn spullen’? 

 Wat bedoelt de dominee met ‘kruimeldieven?’ Weet u/jij hier misschien een voorbeeld van 

uit uw/jouw eigen leven?  

 De dominee zei: ‘Jezus lag in een geleende wieg, in een geleend graf.’ Wat heeft dit ons te 

zeggen?  

 In antwoord 111 staat dat het achtste gebod ook van ons vraagt dat we het nut van onze 

naaste bevorderen.  Hoe kan je het nut van je naaste bevorderen?   

 Lees antwoord 111 nog eens. Wat is het doel van het werken? Kunt u/jij naar aanleiding van 

dit antwoord een relatie leggen tussen uw/jouw (bij)baan en de collecte?  

 Wat bad Agur (Spreuken 30:1-9)? Wat bedoelde hij daarmee? Zou dit ook uw/jouw gebed 

kunnen zijn? 

 Stelling: Belastingontduiking en zwart werken moet kunnen. De overheid doet immers heel 

veel verkeerde dingen met belastinggeld! Is deze stelling waar of niet waar? Betrek bij het 

antwoord Lukas 20 vers 25. 

 


