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Gespreksvragen HC Zondag 47 

 
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 hele ‘Onze Vader’ bestaat uit zes ‘beden’, zo werd in de preek uitgelegd. Wat is het 

verschil tussen de eerste drie en de tweede drie beden van het ‘Onze Vader?’ 

• Wat bedoelen we als we zeggen dat iemand ‘naam wil maken’? En hoe heeft dit betrekking op 

God? Betrek hierbij Jesaja 55 vers 13 en Jesaja 63 vers 12.  

• Hoe kun je de Naam van God in de schepping ‘lezen?’ In de preek wordt gezegd dat het boek 

van de natuur door de zonde vernield is. Wat wordt hiermee bedoeld?  

• God heeft Zichzelf geopenbaard in Zijn Namen. Noem er eens enkele.  

• In antwoord 122 wordt een aantal eigenschappen (deugden) van God genoemd. Noem er 

eens een aantal en kunt u/jij zeggen wat deze inhouden?  

• Wanneer lasteren we de Naam van de Heere? En wanneer heiligen, roemen en prijzen we 

Zijn Naam?  

• Zoek enkele psalmen op waarin de lof van de Heere centraal staat. Neem bijvoorbeeld Psalm 

150, tel eens hoe aak het woord ‘looft’ erin voor komt?   

• Het grote doel dat God met de verlossing van Zijn Kerk voorheeft is: ‘Dit volk heb ik Mij 

geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.’ Kunnen wij aan dat doel beantwoorden? 

• “Waar het hart vol van is, loopt de mond van over…” Kent u/jij mensen die de dienst van de 

Heere aanprijzen? 

• Schikken en richten staat er in antwoord 122. Kun je met de voorbeelden uit de preek (jager 

en soldaat) uitleggen wat dit betekent voor het dagelijks leven?  

• Wat is verschil tussen godsvrucht en godsdienst?  
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