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Gespreksvragen HC Zondag 46 

 
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 volgende kwam in de preek aan bod: “Wij hadden aan het begin van het volmaakte gebed 

misschien een reeks van titels, een opeenstapeling van deugden en heerlijke namen 
verwacht. Christus zegt ontroerend eenvoudig: ‘Zeg maar gewoon ‘Onze Vader’.” Wat wil Hij 
hiermee zeggen?  

• Wanneer mag je God echt je Vader noemen? Zie antwoord 120. Waarom is dat een geweldig 
wonder? En op welke manier kunnen de Heere ónteren door de Vadernaam te gebruiken? 

• Waarom zou er bij Gods kinderen vaak zoveel schuchterheid zijn bij het noemen van de 
Vadernaam? 

• Christus heeft Zijn kinderen geboden om ‘Vader’ te zeggen (zie vraag en antwoord 120). De 
dominee zegt in de preek: ‘het is geen kwestie van mógen, maar van moéten. Wat zegt dit 
u/jou?  

• Kinderlijke vreze en kinderlijk vertrouwen (toevoorzicht) zijn de twee zuilen waarop het gebed 
steunt. Zie antwoord 120.  Hoe krijgt dit gestalte in uw/jouw gebed? Wat kunnen we van 
kinderen leren m.b.t. het gebed?  

• In de preek kwam het verschil aan bod tussen áfwachten en vérwachten. Wat is het verschil? 
Wat deed Elia toen het niet regende in de dagen van Achab? En de dichters van Psalm 42 en 
Psalm 130?  

• Hoe kunnen we tijdens het bidden, in onze woorden en houding, eerbied voor God tonen?  

• In de preek wordt gezegd: ‘Echte liefde zegt wel eens ‘nee.’ Hoe ziet u/jij dit met betrekking tot 
onverhoorde gebeden?  

• Wacht u/jij  na het gebed af, of hebben we een verwachtend hart? Waarvan moet de bidder 
het verwachten? Zie vraag en antwoord 121. 
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