Vragen bij de verklaring van de Heidelbergse Catechismus
Zondag 45
Vraag en antwoord 116
1. Wie worden met de ‘Christenen’ bedoeld?
2. Waarom hebben zij het gebed nodig?
3. Waarvan is het gebed het voornaamste stuk?
4. Waarom het ‘voornaamste’ stuk?
5. Wat betekent ‘vordert’?
6. Aan wie geeft God Zijn genade en de Heilige Geest?
7. Gaat ons gebed dan vooraf aan de genade en de Heilige Geest?
8. Wat is ‘hartelijk’ zuchten?
9. Hoelang dienen wij hartelijk te zuchten?
10. Waarom staat erbij: ‘daarvoor danken’?
Vraag en antwoord 117
1. Welke gebeden verhoort God?
2. Tot Wie moet er gebeden worden?
3. Waaruit wordt deze God gekend?
4. Waarom moet er gebeden worden?
5. Waarom staat er: ‘van harte aanroepen’?
6. Wat is het verschil tussen nood en ellendigheid?
7. Wat is het verschil tussen recht en grondig?
8. Wat is het gevolg van de ellendekennis?
9. Wat is de vaste grond van het gebed?
10. Waarom is dat een vaste grond?
Vraag en antwoord 118
1. Uit welk woordje blijkt dat God ook de inhoud van het gebed bepaalt?
2. Tot Wie moet het gebed gericht zijn?
3. Wat is geestelijke nooddruft?
4. Wat is lichamelijke nooddruft?
5. Wat betekent: ‘begrepen heeft’?
6. Welk gebed heeft de Heere Christus geleerd?
7. Wie heeft dit gebed geleerd?
8. Aan wie heeft hij dat gebed geleerd?
9. Naar aanleiding waarvan (verwijstekst Matth. 6:33) heeft Hij dit geleerd?
10. Waarom wordt verwezen naar Jakobus 1:17?
Vraag en antwoord 119
1. Hoe luidt het Onze Vader in zijn geheel?
2. Hoe luidt de aanspraak?
3. Wat is het doel van de aanspraak?
4. Waarop hebben de eerste drie beden betrekking?
5. Wat betekent ‘gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde’?
6. Waarop hebben de volgende drie beden betrekking?
7. Wat zijn schuldenaren?
8. Wie is de boze?
9. Hoe luidt de afsluiting?
10. Wat is het doel van de afsluiting?
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