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Gespreksvragen HC Zondag 44 

 
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.  

 

 

 Wat is begeren? Is begeren altijd verkeerd? 

 Lees antwoord 113. We moeten een lust hebben tot alle gerechtigheid. Begrijp je dit 

zinnetje? Wanneer heb je bijv. op het schoolplein lust tot ongerechtigheid en wanneer lust 

tot gerechtigheid?  

 Waarom heeft het tiende gebod alles te maken met de andere geboden van de wet des 

Heeren?  

 In antwoord 114 staat: ‘…maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben 

maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid.’ De dominee legt dit ‘beginsel’ uit met 

het voorbeeld van een knopje aan een boom in het voorjaar. Kunt u/jij dit ook uitleggen?  

 Wij moeten zonder zonde leven. Kunnen wij dat? Wie kon dat wel? Wat moeten we daarom 

doen volgens antwoord 115? Lees ook de verwijstekst uit Romeinen 7 vers 24 en 25.  

 In de preek komt de uitdrukking naar voren: ‘Vraag maar veel om ontdekkend licht.’ Wat 

wordt hiermee bedoeld? Wat ga je dan zien?  

 De dominee zegt in de preek: ‘Hoe armer we onszelf hebben leren kennen, hoe rijker 

Christus voor ons is.’ Welk gedeelte uit antwoord 115 hoort hierbij?  

 Waarom maakt God Zijn kinderen niet al op aarde heilig en volmaakt? 

 Elke zondag opnieuw wordt de heilige wet van God aan ons voorgelezen. Hoe luistert u/jij 

hiernaar? Wat zijn volgens antwoord 115 de twee redenen van de wetsprediking?  

 

 


