De Gewone Catechismus 71 – 77
Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft.
Ik geloof dat het volgen van Jezus mij gelukkig maakt.
‘God liefhebben boven alles en de naaste als mijzelf’ is een
concreet gebod.
GC 71: familie en samenlevingsverbanden
 Mens-zijn is samen-leven
 leren
 doorgeven
GC 72: het leven: een Godsgeschenk!
 Broze mensen, beelddragers Gods
 anderen
 wijzelf
GC 73: het huwelijk: beeld van Gods liefde
 veiligheid ontvangen en bieden
 genieten van Gods gave
GC 74: ‘Des Heren is de aarde en naar volheid’
 we hebben alles te leen van Hem
 eerlijkheid in alles
GC 75: ‘Laat uw ja ja en uw nee nee zijn’
Niet leven in de leugen, maar in de Waarheid
GC 76: tevreden leven
Niet leven voor wat je niet hebt, maar in Gods vrede
GC 77: Christus volhardend volgen
 Dicht bij Christus blijven, Die de weg voor ons ging
 Hem volgen met vallen en opstaan

Gespreksvragen
*1* Wat is ‘gezag’ in Bijbels licht?
*2* Wat vindt u lastig aan het gebod ‘U zult niet doden?’ Waarom?
*3* Liefde en liefde is twee. Wat is het verschil tussen liefde zoals
die in wereldse liederen wordt bezongen en liefde zoals die in de
Bijbel wordt bezongen?
*4* ‘Wie steelt, steelt van God.’ Wat vindt u van deze stelling?
*5* ‘U zult geen vals getuigenis spreken…’ Hoe kunt u dat positief
formuleren?
*6* ‘Stilstand is achteruitgang’. Wat is de reactie op deze slogan
vanuit het 10e gebod?
*7* Hoe houdt u het vol om Christus te volgen?
Leesrooster
Psalm 133 Op welke manier krijgt de inhoud van
deze Psalm inhoud in uw leven?
Deut. 21: 1-9 Wat vertelt dit Bijbelgedeelte u over de
waarde van het leven? Welke consequenties heeft
dit voor mensen in onze tijd?
Mat. 19: 1-12 Wat doet dit Bijbelgedeelte met u, en
hoe probeert u het concreet te maken?
Psalm 24: 1-6 Kunt u iets van uw bezit noemen waarbij u dat idee van
bruikleen heel duidelijk ervaart?
2 Thess. 2:9-12 Tegenover de waarheid van het evangelie van God
staan de leugens van de duivel. Vaak is de wereld van de leugen
verleidelijk. Hoe voorkomt u dat u wordt verleid?
1 Tim. 6: 1-10 Welk bezit zou u voor geen goud willen missen? Bent u
tevreden met wat u in het leven hebt gekregen en hoe laat u dat
merken?
Mat. 16: 21-27 Wat is uw kruis en (hoe) lukt het u om dit te dragen?

