Gespreksvragen n.a.v. de Gewone Catechismus 24-30

Leesrooster bij de Gewone Catechismus 24-30

1. Wat betekent het voor u dat u
God ‘Papa’ mag noemen?

GOD, VADER EN SCHEPPER
Genesis 1:1-2:4 God is de Schepper; dat geloven wij op Zijn Woord. Wat
betekent dat voor u persoonlijk?
Psalm 104 Een loflied voor God, de Schepper en Onderhouder van het heelal.
(Hoe) looft u Hem daarvoor?
Psalm 8 De mens als kroon op de schepping. Hoe geeft u dat vorm in uw leven?
Mattheüs 6:25-34 God weet wat u nodig hebt, zodat u zich geen zorgen hoeft
te maken. Wat kunt u leren van de vogels en bloemen?
Romeinen 8:12-17 U mag de Schepper van hemel en aarde ‘Papa’ noemen.
Wat betekent dat voor u?
Romeinen 8:18-39 We merken dat de schepping zucht onder de gevolgen van
de zonde. Wat betekent het voor u dat God alles doet medewerken ten goede
voor wie Hem liefhebben?
Genesis 3:1-7 Tussen ons en God staat een tegenstander die uit is op chaos.
Kunt u aanwijzen waarin de duivel nog steeds aan het werk is?
Genesis 3:8-13 Adam wijst naar Eva, Eva naar de slang. Wijst u ook naar een
ander, of durft u uw fouten te erkennen?
1 Korinthe 15:20-28 Door dood en opstanding van Christus werd de macht van
het kwaad in de wereld gebroken. (Hoe) ervaart u dat nu al?
Psalm 77 Alles in deze wereld is aangevreten door het kwaad, maar toch zet
God Zijn heilsplan voort. Wat heeft dit voor u persoonlijk te maken met
vreugde?

2. Maakt het voor u verschil hoe
het heelal en de mensheid zijn
ontstaan? Hoe en waarom?

3. In Genesis 3 lezen we over de
zondeval. Wat betekent dit voor
uw geloof?

4.Satan en de mens hebben
samen Gods goede schepping
tot in de kern aangetast. Wat doet u als christen met dat gegeven?

5. God laat het er niet bij zitten; Hij werkt toe naar de Herschepping.
Wat betekent dat voor uw geloof en voor uw dagelijks leven?

6.Vaders voeden hun kinderen op – dat is althans de bedoeling. Hoe
voedt God u op en maakt dat u gelukkig?

De PPP van deze middag vindt u op:
https://vgk-assen.nl/de-gewone-catechismus-op-14-zondagmiddagen/
(klikken op ppp achter de betreffende datum)

De Gewone Catechismus – 5

Terugblik:
‘geluk’ als rode draad en kernthema
van de GC
Trinitarische opzet:
Vader, Zoon en Heilige Geest: één en al
liefde!
‘GOD, VADER EN SCHEPPER’
GC 24
God, de Vader
* Vader binnen de Drie-eenheid: Vader van de Zoon
* Vader van de wereld: Schepper, Gezaghebber, Onderhouder
* Vader van de Zijnen
3 x een unieke relatie, met onderlinge samenhang
GC 25 en 26
Schepping, evolutietheorie en wetenschap
Schepping: er is niets/niemand ‘bij geval’, maar dankzij Gods wil
In de Schepping is veel gelegd om te ontdekken.
Een theorie verklaart iets vanuit de beschikbare kennis, tot de
theorie achterhaald blijkt te zijn.
Wetenschap versus geloof: twee verschillende ‘talen’.
Wetenschap: een geschenk dat misbruikt kan worden
GC 27
Geadopteerd door de Vader
* niet door eigen verdienste aangenomen als kind van God
* vrijheid van kind van God versus gebondenheid van een slaaf
* kind van God zijn  mens worden zoals door Hem bedoeld

GC 28
Het probleem van het kwaad
* het kwaad: wat (wie) tegen Gods wil ingaat
* God is volkomen goed – maar doet niet altijd wat wij goed vinden
* het kwaad/satan: geen ‘tegenmacht’ die even sterk is als Hij
* invloed ten kwade van satan én mens
* de zondeval: onmisbaar om het Evangelie te begrijpen
GC 29
De macht van het kwaad gebroken
* Gen.3:15 – de moederbelofte
* Gods reddingsplan, door eeuwen heen 
het Kruis: middelpunt en hart van de geschiedenis
* D-day (Goede Vrijdag) en V-day (Wederkomst)
GC 30
Opvoeding van Gods kinderen
‘God houdt van ons zoals we zijn, maar Hij houdt te veel van ons
om ons zo te laten’
* opdracht tot navolging van Christus, hét Beeld van God
* niet in eigen kracht: Heilige Geest werkt dit uit in leven gelovigen
Mens-zonder-God: destructief; mens-van-God: constructief

