Gespreksvragen n.a.v. de Gewone Catechismus 06-12

Leesrooster bij de Gewone Catechismus 06-12

1. Wat is voor u de relatie tussen
geluk en gedoopt zijn?

OVER DOOP EN VERBOND
Mattheüs 28:16-20 Wat is de kern van deze opdracht?
Genesis 15 Wat is het meest indrukwekkende uit deze geschiedenis en waar ziet
u de link met de doop?
Jesaja 43:1-8 Er wordt een gelukkige toekomst beloofd aan Israël. Mogen wij
ons die ook toe-eigenen? Waarom?
Psalm 51:1-14 David peilt de diepte van zijn zonden, en vraagt om genade en
reiniging. Reinigt de doop ook van onze zonden?
Handelingen 2:37-40 Petrus vertelt over de belofte, ook voor de kinderen van
de gelovigen, en over de roeping van de Here God. Welke relatie is er tussen
roeping en doop?
1 Johannes 1:5-2:2 Het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Welke relatie
heeft dit met uw doop? Waarom zondigen wij dan toch nog steeds?
Efeziërs 5:25-27 Ziet u uzelf ook stralend, ‘zonder vlek of rimpel’, voor Christus
staan? Hoe u de werking van de Heilige Geest hierin?
Handelingen 15:1-20 Nu het bloed van Christus gevloeid heeft, is de
besnijdenis als verbondsteken niet meer nodig. Wat betekent het voor u om zo
in het Verbond te zijn ingelijfd?
Kolossenzen 2:8-15 Levend gemaakt met Christus, gereinigd door Zijn bloed.
Wat heeft dit met uw geluk te maken?

2. ‘Gedoopt worden is met
Christus sterven.’ Wat betekent
dat voor u?
3. ‘Gedoopt worden is met
Christus opstaan in het eeuwige
leven.’ Wie gedoopt is hééft dat
eeuwige leven dus al. Wat
betekent dat voor u?

4. In de doop neemt de Vader
mensen aan als Zijn kinderen en
erfgenamen. Wat merkt u
daarvan?

5. In de doop garandeert de Zoon mensen dat Hij hen heeft
schoongewassen met Zijn bloed. Wat merkt u daarvan?

6. In de doop garandeert de Heilige Geest ons dat Hij mensen wil
heiligen. Wat merkt u daarvan?

7. Hoe moet het leven van een gedoopte er volgens u uitzien? Hoe is
dat in de praktijk, en botsen theorie en praktijk hierin met elkaar?

De Gewone Catechismus – 2
Terugblik: ‘geluk’ als rode draad en
kernthema van de Gewone
Catechismus.
Trinitarische opzet:
1/ Vader – vertrouwen – gebed
2/ Zoon – volgen – gebod
3/ Geest – verwachten – kerk +
avondmaal
GC 01 - GC 05:
Geluk; gebrokenheid, zonde en schuld;
vervreemding van God; Gods oordeel en
genade in Christus.
‘TOT GELUK GEDOOPT’
GC 06
Betekenis van de doop
*HERE God heeft recht op mij
*Vader: aanname tot kind
*Zoon: reiniging van zonde
*Geest: wedergeboorte
De doop als radicale ingreep: met Christus sterven en opstaan in
het eeuwige leven.
GC 07
*Doop: teken
*Doop: zegel → geloofszekerheid
Door geloof en Godsvertrouwen op weg naar de toekomst van
Christus.
GC 08
Vorm en belofte van de doop
*water → schoonwassen
*doop →wedergeboorte: doe je niet zelf

Dooperkenning: trinitarisch en met water
GC 09
*eenmalig
*blijvende betekenis en waarde van doop
*levenslange belofte
Een leven lang groeien in geloof, hoop en liefde.
GC 10 en 11
Instelling van de doop
*kinderdoop o.b.v. verbond
*Gods keuze gaat aan mijne vooraf
*Instelling doop door Christus
*individu/gemeenschap
HERE is oorsprong van het Verbond waarmee Hij mensen aan
Zich verbindt. Doop: geen individueel geloofsstatement.
GC 12
Als gedoopte leven
*geloof
*bekering – levenslang
*verwachting en vertrouwen
Christelijk geluk is een relatie, allereerst met God, en met de
naaste.

