Geloofsvragen
We nemen je mee langs onderstaande
onderwerpen als ‘God’, ‘Jezus’, ‘Bijbel’,
‘Bidden’ en ‘Kerk’ ect. en laten zo zien wat
de kern is van het Christelijk geloof, en dan
vooral zoals dat wordt beleefd binnen de
Protestantse Kerk.
Klik op onderstaande titel(s) voor uitleg.
Voor Beginners

10 Moeilijke Vragen

-God

1-Lijden
-Als er een goede God is,
waarom dan zoveel lijden?
-Jezus weet wat lijden is
-Een nieuw begin

-Wat is God?
-De kern van het christelijk geloof
-Jezus
-Jezus liet zien wie God is
-Zijn dood is niet het einde
-Jezus is méér dan een gewoon mens
-Belijdenis
-Geloof onder woorden brengen
-Heer: Kyrios, Ádonai
-Apostolische geloofsbelijdenis
-Bijbel
-Hét boek van het christendom
-Bidden
-God help! O, mijn God!”
-Wat doe je als je bidt?
-Bidden is…
-Voorbeeldgebeden
-Onze Vader
-Gebed om wijsheid
-Gebed voor mijn kinderen

2-Andere Godsdiensten
-En de andere godsdiensten dan?
-Respect
3-God bewijzen
-Kun je God bewijzen?
-Geloof en bewijs
-Redelijke argumenten
4-God & Jezus
-God oké, maar wat moet ik
met Jezus?
-Jezus laat zien wie God is
5-Relativiteit
-Is alles relatief?
-Niet alles is relatief
-Wat we weten,is ons ook geschonken
6-Heeft het nut?
-Wat heb je aan het geloof?

-Kerk
-Kerk?
-Internetkerk
-Kerkdienst
-Wat is een kerkdienst?
-Geen vaste plaatsen
-Kinderopvang
-Afwisseling

7-Schepping & evolutie
-Schepping en evolutie sluiten
elkaar niet uit.
8-Seks
-Gaat het in de kerk wel eens
over seks?

-Heilig Avondmaal
-Pesach
-Brood en wijn delen

9-Geloof & geweld
-Vrede, genade, mededogen
10-Hemel & Hel
-Is er een hel?
-God geeft mensen de keuze

Christelijke Feesten

Levensfasen

-Kerst
-'God werd mens'

-Trouwen in de kerk
-Trouwen in de kerk!
-Een kerk in de buurt?

-Pasen
-Het feest van leven uit de dood
-Pesach
-Palmpasen
-Avondmaal
-Kruisdood
-Pinksteren
-Vijftig dagen na Pasen
-Gods aanwezigheid in mensen
-Het goede nieuws verspreid zich

-Dopen in de Kerk
-Dopen: teken van Gods liefde
-Jouw kind laten dopen
-Zoek een kerk in de buurt
-Begraven vanuit de Kerk
-Begraven vanuit de kerk
-Hoop en troost

