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Gespreksvragen HC Zondag 52 

 
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.  

 

 

Over vraag 127 

• Het woordje ‘verzoeking’ heeft een gunstige en een ongunstige betekenis. Kunt u/jij 
dit uitleggen?  

• ‘Maar verlos ons van de boze.’ Wie is de boze? Wanneer is hij begonnen met zijn 
werk? Kan je enkele andere namen voor de boze noemen?  

• Welke drie doodsvijanden worden in antwoord 127 genoemd? Zoek bij alle drie een 
verwijstekst op en lees ze voor. Komt er een keer een einde aan deze strijd? 
Wanneer is dat? 

• De dominee zegt in de preek: ‘Deze bede moet gepaard gaan met een hele 
voorzichtige levenswandel, om zo mogelijk de verzoeking te ontgaan. Waakt en bidt!’ 
Kunt u/jij hier concrete voorbeelden bij noemen?  

• Wat is verschil tussen het zondigen van een kind van God en het zondigen van 
iemand die onbekeerd is? 

 

Over vraag 128 

• Het slot van het Onze Vader noemen we wel een doxologie, een lofprijzing. Het gaat 
ten diepste niet om ons bidden, maar om de eer van God. Kunt u/jij uitleggen?  

• In de preek wordt gezegd: ‘Al biddend is het geloof van de bidder versterkt, zijn hoop 
verlevendigd en zijn liefde aangewakkerd.’ Hoe komt dat dan?  

• In de preek werd gezegd: ‘Is het niet zo, dat als we vandaag om ons heen zien, we 
bijna geneigd zijn om te zeggen: satan regeert, hem is het koninkrijk, hem is de 
kracht, hem is de heerlijkheid?’ Maar wat gelooft de bidder, dwars door alles heen? 
Gelooft u/jij dat ook? 

 

Over vraag 129 

• Betekent het woord ‘amen’ dat de preek of het gebed afgelopen is? Wat betekent het 
dan? Wat belijdt de gelovige bidder door ‘amen’ te zeggen? 

• De dominee zegt aan het einde van de preek: ‘In het woordje amen ligt ook uitzicht.’ 
Wat bedoelt hij hiermee? Mag u/jij dit uitzien kennen?  
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