
  
Om over na te denken 

1. Belijden kan niet zonder beleven. 

2. Beleven kan niet zonder belijden. 

3. Ik ben blij met de belijdenis-

geschriften. 

4. Mijn collega’s weten dat ik christen 

ben. 

5. Mijn collega’s merken dat ik christen 

ben. 

6. Preken uit de Heidelbergse 

Catechismus is van groot belang. 

7. Mijn grootste voorbeeld in het geloof 

is ... 

8. Ik ben een voorbeeld in het geloof 

voor ... 

9. De gemeente is voor mijn geloof 

onmisbaar. 

10. Mijn geloof en mijn verstand botsen 

soms met elkaar. 

11. Mijn geloof en mijn gevoel botsen 

soms met elkaar. 

12. Dankzij het geloof voel ik mij een 

beter mens. 

13. Ik moet voor mijn geloof veel offers 

brengen. 

14. Geloof maakt keuzes maken 

makkelijker. 

15. Geloof maakt keuzes maken 

moeilijker. 

 

Huisbezoek met kinderen 

Gelijkenis van de zaaier (Marcus 4) 

Op www.gkvdebron.nl staat het verhaal 

Luisteren naar God, over de gelijkenis van 

de zaaier (Marcus 4) 

Dat verhaal kan dienen als uitgangspunt 

voor een gesprek waar ook kinderen 

aanwezig zijn. 

Deze vragen kun je stellen: 

- Wie van de kinderen luistert het beste? 

- Op wie lijk jij het meest? Waarom? 

- Met wie praat jij weleens of vaak over 

  God? 

- Heb jij wel eens niet durven vertellen dat 

   je gelooft? Waar was je dan bang voor? 

- Als je bang bent, geloof je dan in God? 

  Waarom wel of niet? 

- Hoe kun je aan anderen vertellen dat 

  God van hen houdt? 

Job 

Job raakte op één dag alles kwijt. Maar hij 
zei toch: ‘Ik blijf de Heer danken’. 

- Wat vind jij van die reactie? 
- Hoe zou jij reageren? 
- Wat is het ergste dat jou ooit is  
   overkomen? Hoe ging je daarmee om? 
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Huisbezoek 

In het bevestigingsformulier voor 
ambtsdragers staat waarom ouderlingen 
en diakenen de gemeenteleden moeten 
bezoeken: 
Ouderlingen 
 “Ze bezoeken de leden van Christus’ 
gemeente om hen met het woord van 
God te troosten, te waarschuwen en te 
onderwijzen.” 
Diakenen 
“Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om 
zich op de hoogte te stellen van hun 
moeiten of om hen aan te sporen tot 
hulpbetoon.” 

Bij beide  ‘doelen’ – die je uiteraard nooit 
strikt kunt scheiden  – is het belangrijk dat 
ambtsdragers en andere gemeenteleden 
met elkaar in gesprek gaan.  

Waarom een thema? 

Een huisbezoekthema kan helpen om met 
elkaar in gesprek te komen over wat we 
geloven, belijden en beleven. En hoe we 
elkaar daarbij troosten, bemoedigen, 
opscherpen en stimuleren in ons denken 
en in ons doen. 

Deze folder en het thema zijn daarbij een 
hulpmiddel. Niet meer en niet minder. 
Huisbezoek is maatwerk. Een goed 
gesprek kan ook op gang komen zonder 
dit hulpmiddel te gebruiken. 

 

Om te lezen 

Marcus 4:1-21 

 Hoe ontvang jij het Woord van God? 

 Hoe reageer je op het Woord - waarin 
herken je je het meest: de vogels, de 
rotsgrond, de dorens of de goede 
aarde? 

Psalm 19  
In artikel 2 van de Nederlandse Geloofs-
belijdenis worden twee  ‘boeken van God’ 
genoemd 
Het eerste boek  
(de Schepping, onderhouding en regering van de 
wereld) 

 Hoe lees jij dit boek? 

 Wat doet dat met jouw geloof en 
vertrouwen? 

 Welke verantwoordelijkheid zie jij voor 
jezelf bij het lezen van dit boek? 

Het tweede boek  
(het heilig en goddelijk Woord – de Bijbel) 

 Hoe lees jij dit boek? 

 Wat doet dat met jouw geloof en je 
vertrouwen? 

 Welke verantwoordelijkheid zie jij voor 
jezelf bij het lezen van dit boek? 

Stelling 

 Het eerste boek gaat vooral over  
‘beleven’, het tweede boek gaat vooral 
over ‘belijden’. 
 

 

Matteüs 28:16-20 
Belijdenis van Athanasius artikel 1-6 

Stelling 

 De Drieëenheid van God belijd ik 
voorzichtig en beleef ik nauwelijks. 

 
Efeziërs 1:3-14 
Efeziërs 1 wordt geciteerd in de Dordtse 
Leerregels (1, art. 7). 

 Wat doet de belijdenis van de 
uitverkiezing jou?  

Romeinen 8:31-39 
In Zondag 10 wordt Romeinen 8:38-39 
nagesproken waar het gaat over Gods 
voorzienigheid. 

 Hoe ga jij om met tegenspoed? 

 Hoe ga je om met het lijden van jezelf, 
van mensen waarvan je houdt en van 
de hele wereld? 

 ’In tegenspoed geduldig’ en  ‘in 
voorspoed dankbaar’ –  hoe werkt dat 
bij jou? 
 

1 Tessalonicenzen 4:13-18 

 In Zondag 22 wordt gevraagd:  ‘welke 
troost put u uit het artikel over het 
eeuwige leven’. Herken jij je in het 
antwoord dat daar gegeven wordt? 

 Wie mis je heel erg en hoe laat jij je 
troosten in dat gemis? 

 Hoe troost jij anderen die een geliefde 
missen? 

 Hoe kijk jij uit naar het eeuwige leven? 
 


