Gespreksvragen n.a.v. de Gewone Catechismus 13-17

Leesrooster bij de Gewone Catechismus 13-17

1. Geloven is je toevertrouwen aan Christus en Hem volgen.
Waarom willen veel mensen dat niet of vinden ze dat moeilijk?

Hebreeën 11:8-22 (bij GC 13)
1/ Wat is er kenmerkend voor Abrahams geloof? Welk onderdeel
daarvan spreekt jou aan?
2/ Abraham volgde de stem van God. Wat houdt jou soms tegen om
Jezus te volgen?
Matteüs 7:24-29 (bij GC 13)
3/ Hoe is te zien dat jouw leven bepaald wordt door je geloof in God?
Matteüs 15:21-28 (bij GC 13)
4/ Wat zijn de kenmerken van het grote geloof van deze vrouw?

2. Geloven is geen levensvisie theorie aanhangen, maar je
richten op Jezus
in je * denken * willen en * doen.
Hoe bepaalt het geloof jouw leven op deze drie punten?
3. Hoe zou een niet-gelovige reageren als jij zegt dat zij/hij alleen
maar door het geloof in Jezus Christus gered kan worden?
4. “Mijn geloof is Gods werk.” Hoe zie jij de verhouding tussen
geloof als geschenk van God en als jouw persoonlijke keus?
5. GC 15 noemt als uitwerking van het geloof:
# geduldig in lijden; # moed in moeilijke omstandigheden;
# inspiratie om vrede te stichten; # ander liefhebben;
# zorgvuldig omgaan met de aarde.
Welke punten vind jij vooral wezenlijk voor ‘geloof in actie’?
6. Op welke momenten ervaar jij echt de zekerheid van het
geloof? Hou je dan vooral vast aan de betrouwbaarheid van
Gods beloften of meer aan de bevestiging van de Heilige
Geest dat je Gods kind bent?
7. Hoe kun je het beste omgaan met geloofstwijfel, bij jezelf en
bij anderen?
8. Wat vind jij de waarde van het samen geloven? Hoe belangrijk
is de kerkelijke gemeenschap daarbij voor je?

Johannes 14:1-7 (bij GC 14)
5/ Kun je vandaag nog volhouden dat Jezus de
enige Weg tot God is?
Handelingen 4:8-12 (bij GC 14)
6/ Vind jij het een voorrecht dat je Jezus mag
kennen? Wat doet dat met je?
Handelingen 16:5-16 (bij GC 15)
7/ Op welke manier heeft de Heilige Geest jouw
hart geopend? Hoe kijk je terug op hoe de Heilige
Geest de richting van je leven bepaald heeft?
Markus 9:14-29 (bij GC 16)
8/ Wat is de reden voor het ‘ongeloof’ van deze man? Waardoor wordt
jouw geloofszekerheid aangevochten?
Efeziërs 3:14-21 (bij GC 17)
9/ Hoe waardevol vind jij het om ‘samen met alle heiligen’ te geloven?

Handout ‘Wat is geloven?’ (GC 13-17)
GC 12: Hoe word je
als gedoopte
een gelukkig mens?
‘Door de weg te gaan
van geloof en
bekering.’
Geloven is:
 Vertrouwen - op
 Volgen - Jezus als Heer
 Verwachten – door de Geest

God als Vader

GC 13 Definities van geloven
*1* Mijn hart zich richt op Christus.
Dat bepaalt mijn denken, willen en doen.
*2* Geloven gaat over mijn hele menselijke bestaan.
*3* Ik vertrouw mij toe aan Christus,
die het mensenleven met ons gedeeld
en de dood voor ons overwonnen heeft.
1/ Geloven zet aan tot actie

‘denken’= ‘hoofd’
‘willen’= ‘hart’
‘doen’= ‘handen
2/ Geloven geeft rust
* in alle omstandigheden
* geen prestaties
* bij maken keuzes
* dagelijks genieten
GC 14 Geloven in Jezus
Onze samenleving ergert zich aan
Jezus als enige, unieke Redder,
want ze is
 post-christelijk
 Seculier
 pluraal
Jezus is ook een universele Redder
Verlossing = ‘work in progress’
GC 15 Mijn geloof is Gods werk
 luisteren naar de stem van de
Goede Herder
 Aangeraakt door de Geest
 Steeds meer gehecht aan Jezus Christus
 Hem 100% willen volgen
GC 16 Geloofszekerheid
De zekerheid van mijn geloof is een product van de Heilige Geest.
Gods betrouwbaarheid hangt niet van de vastheid van mijn geloof
af, maar ligt vast in zijn eigen belofte.
GC 17 Mijn geloof is ons geloof
Geloven is persoonlijk.
Iemand anders kan die keus
voor jou niet maken.
Geloven doe je gezamenlijk.

Gods liefde is te groot voor één
persoon om te begrijpen.
Samen houden we elkaar erbij.

