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Gespreksvragen HC Zondag 48 

 
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.  

 

• ‘Uw Koninkrijk kome’ is een gebed wat van nature niet in ons hart leeft. Hoe komt dat? Waar 
is het aan te merken of dit in ons hart leeft of niet?   

• Lees Mattheus 6 vers 33 eens. Waar moet je het Koninkrijk van God zoeken? En hoe moet je 
dat zoeken? 

• De dominee sprak in de preek over ‘tegen jezelf in bidden’. Wat betekent dat? 

• ‘Bewaar Uw Kerk.’ Waarom is dit gebed nodig? Welke gevaren bedreigen de Kerk? 

• ‘Vermeerder Uw Kerk.’ Als je om je heen kijkt hoeveel kerkgebouwen worden gesloten of 
afgebroken, zou je dan niet moedeloos worden? Maar wat is dan de troost?  

• Er zijn in ons kerkverband veel vacante gemeenten. Heeft deze nood een plaats in uw/jouw 
gebedsleven? En de kerkverlating die u/jij om je heen ziet?  

• In de preek wordt genoemd: ‘Wel in de wereld, maar niet van de wereld.’ Wat houdt dit 
concreet in? 

• De dominee zegt in de preek: ‘Het is helemaal niet zo’n slecht teken als de vorst der duisternis 
tekeergaat, ook in het midden van Gods Kerk.’ Wat bedoelt hij hiermee? 

• Noem eens een paar voorbeelden van ‘boze raadslagen (aanslagen)’ tegen het heilig Woord 
van God? Waarom probeert ‘de vijand’ je altijd van het lezen uit je Bijbeltje af te trekken? 

• Waarom is zending en evangelisatie nodig? Welk regeltje uit antwoord 123 spreekt daarover? 
Welke psalmen staan er als verwijstekst bij? Zoek deze eens op en lees ze eens voor.  

• ‘De hele wereldgeschiedenis, met alles wat er plaatsvindt, is er om de Kerk.’ Wat vindt u/jij 
van deze uitspraak? 

• Antwoord 123 eindigt met: ‘Totdat de volkomenheid van Uw Rijk komt, waarin Gij alles zult zijn 
in allen’. Wat betekent de wederkomst van Christus voor u/jou? Hoe komt het dat we zo 
weinig stilstaan bij Zijn wederkomst? 
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