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Gespreksvragen HC Zondag 50 

 
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.  

 
• ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, gaat over meer dan brood alleen. Wat valt er allemaal 

onder de uitdrukking ‘ons dagelijks brood’?   

• Zorgt de Heere voor ons eten? Dat koop je toch ‘gewoon’ in de winkel?  

• Er wordt in deze bede gezegd: ‘Gééf ons.’ Betekent dit dat we er recht op hebben?  

• Lees 3 Johannes vers 2. Wat wordt Gajus toegewenst? Waarom wordt juist dit hem 
toegewenst?  

• Onder antwoord 125 staat bij elke letter één of meer verwijsteksten. Zoek bij elke letter eens 
een tekst op en vat die in eigen woorden samen. Welk Bijbelboek wordt het meest genoemd 
bij de verwijsteksten?  

• In de preek wordt gezegd: ‘Want Hij die gisteren en vandaag zorgde, zal ook in de toekomst 
zorgen, want Hij is er morgen weer.’ Wat betekent deze uitspraak voor u/jou?  

• Als er wordt gesproken over de dagelijkse zegeningen, zegt de dominee: ‘Dan proef (merk) je 
er Gods gunst in, Gods genade. Dan proef je er Zijn bloed in.’ Wat bedoelt de dominee met 
deze uitspraak?  

• Stelling: ‘Gods gaven worden nooit neutraal gegeven. Of in Zijn liefde of in Zijn toorn.’ Staat 
u/jij daar wel eens bij stil? Welk vers van Psalm 127 heeft hier alles mee te maken?  

• Wij moeten worden afgetrokken van alle schepselen om ons vertrouwen alleen op de Heere te 
stellen. Kun je voorbeelden noemen, misschien wel uit uw/jouw eigen leven, waarbij we ons 
vertrouwen op schepselen stellen? Noem ook een paar voorbeelden uit de Bijbel.  
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