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Gespreksvragen HC Zondag 45 

 
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.  

 
• Na het gebod behandelt onze Catechismus het gebed. Wat hebben gebod en gebed met 

elkaar te maken?  

• In de preek werd genoemd dat christenen gezalfde profeten, priesters en koningen zijn. Wat 

wordt hiermee bedoeld?  

• Lees antwoord 116 nog eens. Aan wie wil de Heere Zijn genade en Heilige Geest geven? Zoek 

de verwijsteksten op en lees ze eens voor.  

• ‘Bidden zonder ophouden’ staat er in antwoord 116. Kan dat eigenlijk wel? Je kunt toch niet 

altijd bidden? Wat is ‘bidden met de pet op’?  

• De Heere verhoort wel óp het gebed, maar niet óm het gebed. Wat is het verschil?  

• De dominee zei in de preek: ‘Als je alleen maar bidt als je er behoefte aan hebt, ziet het er 

droevig uit.’ Wat vindt u/jij van deze uitspraak? Is dit herkenbaar in uw/jouw eigen leven?  

• Waarom is bidden eigenlijk nodig? God weet toch alles al? We kunnen door te bidden ook 

Zijn besluiten niet veranderen. Dus heeft bidden dan wel zin?  

• Lees antwoord 117 nog eens. Probeer met eigen woorden te zeggen aan welke 

‘voorwaarden’ een gebed behoort te voldoen dat voor God aangenaam is en door Hem 

verhoord wordt.  

• Op Wie wijst ‘de vaste grond’ uit vraag 117? Lees Mattheus 7 vers 24 tot en met 29. Welk 

huis stond erg vast? 

• De inhoud van ons gebed is vaak: geef, geef, geef. Anders wordt het als we ‘Heere, vergeef’ 
gaan bidden. Wat is het verschil? 

• We mogen en móeten bidden om onze ‘geestelijke en lichamelijke nooddruft’. Nooddruft, zo 

legde een dominee onlangs uit, is iets wat je mist maar niet missen kan. Probeer eens na te 

denken/te praten over concrete lichamelijke nooddruft. En geestelijke nooddruft? 

• We mogen álles van God bidden. Een dominee zei eens: ‘Je mag de Heere zelfs bidden als je 

je fietssleutel kwijt bent’. Eens of oneens? En waarom? 
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