Vragen naar aanleiding van de preekbespreking over de ‘gemeenschap der heiligen’
(catechismus vraag 55)
1. God heeft de mens geschapen in gemeenschap.
- Wat betekent het concreet: “In gemeenschap”?
- In het paradijs zijn wij de gemeenschap met God en de medemens, zoals die door
God is bedoeld, kwijtgeraakt. Kun je dat vanuit de Bijbel aantonen? Kun je dat vanuit
de tijd waarin wij leven aantonen (dichtbij of ver weg)?
2. - Wat is de “gemeenschap der heiligen”?
- Wat wordt met “heiligen” bedoeld?
- Noem nog eens andere woorden uit de Bijbel die voor de heiligen worden gebruikt
(bijv. gelovigen enz.). Bespreek die woorden eens met elkaar (wat betekenen ze? Staat
het ene woord dichter bij je dan het andere? Hebben de woorden wel betrekking op
jouw leven?)
3. Waar vind je de gemeenschap der heiligen? Kun je heel concreet een gemeenschap
noemen waar je de gemeenschap der heiligen terugvindt? Zou je er graag bij behoren?
Waarom wel/niet? (vraag jezelf eens af: mag ik er bij behoren?)
4. Gemeenschap veronderstelt “omgang”. Hoe wordt de gemeenschap met de Heere en
met de heiligen onderhouden? Hoe staan deze dingen er in jouw leven voor?
5. Het tweede deel van antw. 55 luidt: ‘Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten,
zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde
aan te wenden’.
6. Vr. en antw. 54 en 55 zijn nauw aan elkaar verbonden. In antw. 54 staat dat de “heilige
algemene Christelijke Kerk” uitverkoren is. Dat geldt dus voor alle “heiligen”.
- Wat betekent “uitverkoren”?
- Kun je een bijbelgedeelte noemen waaruit de uitverkiezing blijkt?
- Denk je wel eens over de uitverkiezing na? Welke gedachte heb je daar dan bij
(prettige gedachte of juist niet)?
7. Aan het begin van het seizoen werd een bijbeltekst geciteerd: ‘Want gij zijt duur
gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn’ (1
Korinthe 6: 20). Wat betekent die tekst? Heeft deze tekst ook nog iets met vraag en
antwoord 55 te maken? Voor wie geldt dat: “gij” en “uw”?

