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Gespreksvragen HC Zondag 49 

 
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.  

 
• Hoe wordt de wil van God onderscheiden? Heeft God dan twee ‘willen?’ Leg dit uit n.a.v. de 

geschiedenis van de zieke koning Hizkia.  

• Wat betekent ‘je eigen wil verzaken’? De dominee zei daarover in preek ‘dat het geschieden 

van Gods wil, de doodsteek is voor je eigen wil.’ Herkent u/jij dit uit uw/jouw eigen leven? 

Waarom is dat zo moeilijk? 

• De dominee zegt in de preek: ‘In deze bede gaat het niet om een stil berusten in Zijn beleid, 

maar om een heilige activiteit.’ Wat wordt daarmee bedoeld? Wat betekent dit voor ons 

gebedsleven? 

• Op welk moment, onder welke omstandigheden bad Christus ‘Uw wil geschiedde’? Wat heeft 

dit ons te zeggen?  

• De dominee zegt in de preek: ‘Dat u nog onbekeerd bent, komt omdat u niet bekeerd wilt 

worden.’ We verschuilen ons zo makkelijk achter onze onmacht, maar we zijn ook onwillig. 

Wat doet deze uitspraak met u/jou? 

• De engelen worden ons tot voorbeeld gesteld. Wat is kenmerkend voor hun werk? Wat 

betekent dit volgens de catechismus voor de manier waarop wij ons werk moeten doen? 

• We moeten God dienen in onze dagelijkse arbeid. Hoe heeft dit een plaats in uw/jouw leven?  

• Praat met elkaar over de volgende uitspraak die in de preek naar voren komt: ‘Als u hier op 

aarde nooit met Gods wil rekening gehouden hebt, dan zult u zich in de hemel niet op uw 

gemak voelen.’  
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