De Gewone Catechismus 47 – 62
Terugblik: ‘geluk’ als rode draad en kernthema.
Mijn geluk is, dat Jezus Christus mij gevonden heeft.
Over Christus, onze Heiland, gaat het in de
vragen 47 t/m 62: Wie is Hij + wat doet Hij?
Jezus laat zien Wie God is
GC 47-49: De pretenties van Jezus
Komt Hij van Boven of komt Hij van beneden?
Jezus is de Messias = Gods Gezalfde.
Jezus is de nieuwe mens = de tweede Adam
GC 50-54: Jezus is ‘de Weg’
Alleen via Hem komen we weer bij God.
Brede weg en smalle weg / christenen zijn mensen van ‘de Weg’.
Het offer van Jezus: de kruispaal is onze levensboom.
GC 55-58: Jezus is ‘de Waarheid’
Concreet in Zijn leven, sterven, opstanding, wederkomst
Recht en genade: twee kanten van de goddelijke liefde
Hier en nu: groeien in de waarheid
GC 59-62: Jezus is ‘het Leven’:
Levende, Eersteling, Overwinnaar
Christus is Koning:
 weerstand
 dankbaarheid
Leven als christen: bevrijd en betrokken

Gespreksvragen
*1* Wie is Jezus Christus voor u?
*2* Vind je de vraag waar Jezus vandaan komt belangrijk?
*3* Jezus claimt dat alleen Hij ‘de weg tot de Vader’ is.
Wat vindt u daarvan?
*4* Hoe zou u ‘verzoening door voldoening’ uitleggen aan iemand
die maar heel weinig van het christelijk geloof weet?
*5* Bracht Jezus aan het kruis ‘een mooi offer’?
*6* Pilatus vroeg: ‘Wat is waarheid?’ Wat zou u hem antwoorden?
*7* Wat betekent het voor u dat Jezus Christus de Rechter is?
*8* Met Pasen zingen we: Nu jaagt de dood geen angst meer aan.
Hoe is dat voor u en waarom?
*9* Wat betekent het voor u dat Jezus Christus onze Koning is?

Leesrooster
Filippenzen 2:1-11 Bedenk, hoe groot de stap is die
onze Heer gezet heeft om ons weer met God te
verzoenen!
Markus 1:9-15 Jezus is Gods Gezalfde: goedkeuring
van de Vader, kracht van de Geest. Waaraan merkt u
persoonlijk dat in Jezus Gods koninkrijk nabij is?
Hebreeën 4:14-16 In dit gedeelte wordt benadrukt
hoe mooi het is om Jezus als Hogepriester te
kennen. Wat doet dit met u?
2 Johannes 1-4 Wat hebben waarheid en liefde met elkaar te maken?
Romeinen 1:16-25 Waarheid en leugen staan tegenover elkaar. Wat is
de waarheid over God?
1 Johannes 1:1-4 Het echte, eeuwige leven is midden in de aardse
geschiedenis verschenen, gezien en aangeraakt. Hoe wisten de discipelen
dat ze in Jezus naar het eeuwige leven stonden te kijken?
Galaten 2:19-21 Bent u nu dood of levend (vers 20)? Wat is de
doorwerking van het leven van Jezus in uw bestaan?

