Leesrooster bij de Gewone Catechismus 01-05

Gespreksvragen n.a.v. de Gewone Catechismus 01-05

OVER GELUK
Lukas 15:11-24 Wat is het geluk van de jongste zoon?
Psalm 84 Mensen worden 3x (vs. 5, 6, 13) gelukkig geprezen.
Wat maakt hen gelukkig?
Jeremia 29:10-14 Aan wie belooft God hier een gelukkige toekomst?
Welk geluk heeft de HERE voor ogen? Wat heeft dit u te zeggen?
Titus 2:11-14 Wat is het geluk? Hoe verandert dit uw leven nu al?

1. Wat vindt u van de keus voor
'geluk' als kernwoord voor het
christelijk geloof? Zijn er andere
woorden die volgens u ook heel
goed de kern van het christelijk
geloof typeren?

OVER ZONDE
Genesis 3:1-7 Eva wist het beter dan God. Waarom wantrouwen mensen God?
Psalm 51:1-14 David peilt de diepte van zijn zonden: begeerte, overspel
en moord. Hoe diep zit de zonde in ons? Is er voor elke zonde vergeving?
Efeziërs 2:1-10 Paulus peilt ook diep. Hoe herkenbaar is dit gedeelte voor u?
2 Petrus 3:8-15a Is de dag dat de Heer terugkomt angstaanjagend voor u
of is het een dag om naar uit te zien?

Lied Zondag 1 (wijs Psalm 89) - uit de bundel Uit Aller Mond (nr. 137)

2. ‘Mijn geluk is dat Jezus
Christus mij gevonden heeft.’ Dit
raakt het onderwerp van de
uitverkiezing. verwondering en
lofprijzing bij je op of juist
vragen?
3. ‘De sleutel tot geluk ligt in
onze overgave.’ Waarom is het
zo moeilijk om 'je leven
verliezen' en je helemaal aan
Jezus over te geven?

1/ Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden.
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden.
Ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren.
Met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

4. Als gevolg van de zondeval is er gebrokenheid, tekort en schuld.
Vooral het spreken over ‘schuld’ roept bij mensen veel weerstand op.
Hoe zou dat komen? En zou men in de kerk meer of juist minder over
‘schuld moeten (s)preken?

2/ Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven.

7. Echte vreugde ligt in Jezus Christus, het licht van de wereld. Wt is
volgens u de belangrijkste reden dat veel mensen niet in Jezus
geloven en Hem niet willen volgen, maar liever in de duisternis blijven
lopen?

6. Voor onze schuld worden twee woorden gebruikt: verzet en
vervreemding. Welk van beide herkent u het meest bij uzelf?

De Bijbel ontmaskert het moderne geluksgevoel en maakt van het
christelijk leven een sprankelend leven.
Christen hebben een binnen-pretje over dat er verlossing is. (A.A.
van Ruler)
GC 01 + GC 02
 Gelukzoeker / Gelukvinders
 Echt geluk brengt je thuis
 Rechtvaardigmaking en heiligmaking
We kunnen en hoeven niet ons eigen geluk te realiseren. Vader,
Zoon en Heilige Geest spannen Zich in voor ons geluk.
Waarom de Gewone Catechismus?

GC 03

In de tijd van de Reformatie was er een algemeen Godsbesef.
Calvijn zei:
De wereld is het theater van Gods glorie

ZONDE: een opklimmende reeks
 Gebrokenheid = negatief
 Tekort = gemis van het goede
 Schuld = grootste struikelblok

De moderne tijd kenmerkt zich door een gesloten wereldbeeld,
materialisme en subjectivisme.
Onze huidige, seculiere tijd stelt nieuwe vragen aan christenen en
vraagt om een hedendaagse verwoording van het geloof.
De GC heeft een trinitarische opzet
1/ Vader – vertrouwen – gebed
2/ Zoon – volgen – gebod
3/ Geest – verwachten – kerk + avondmaal
‘Geluk’ als rode draad en kernthema
 Het is een positief woord
 Het is een voluit bijbels woord
 Het is een heel eigentijds woord

GC 04
ZONDE: twee kenmerken
Verzet = aard en oorsprong
Vervreemding = resultaat
GC 05
ZONDE: Gods aanpak
 Radikaal uitbannen
 Royale genade


