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Vragen bij Zondag 17

Kinderen:
 1. Hoe heet het feest waarop we de opstanding van Christus herdenken? 

Waarom vieren de Joden de sabbat? Welke dag is dat? Waarom vieren 
christenen de zondag? Welke dag van de week is dat?

 2. Wat zijn de trappen van Zijn vernedering? Wat zijn de trappen van Zijn 
verhoging?

 3. Uit hoeveel delen bestaat het antwoord van vraag 45? Zoek bij elk deel een 
verwijstekst.

 4. Lees Lukas 24 vers 1 tot en met 12 eens. Wat zeiden de engelen? Wat waren 
de discipelen en vrouwen helemaal vergeten?

 5. Noemen jullie eens een aantal voorbeelden van mensen/kinderen die wer-
den opgewekt?

 6. Waarom moest de Heere Jezus uit de doden opstaan?
 7. Je bent gedoopt! Dat is een voorrecht. Er staat ook in het doopformulier: 

‘De doop verplicht (jou) tot een nieuwe gehoorzaamheid.’ Wat betekent 
dat? Kunnen wij dat in eigen kracht? Wat zegt antwoord 45b hierover?

 8. In Galaten 5 lezen we over de vruchten van het vlees en de vruchten van 
de Geest. In welk vers lees je over de vruchten van het vlees? Welke zijn 
dat? Wat zijn de vruchten van de Geest? Wat bedoelen we met ‘vruchten’?

 9. Denk jij wel eens aan de vragen: ‘Hoe krijg ik een nieuw hart; hoe moet ik 
bekeerd worden en hoe moet ik leven tot eer van de Heere?’ Waar kun je 
het antwoord vinden?

10. Weet jij wat een ‘pand’ is? Aan het eind van antwoord 45 gaat het ook over 
een pand. Wat mogen de kinderen van God zeker weten? Waarom?

11. Wat is de hemel? Waarom wordt het een zalige opstanding genoemd?

Jongeren:
 1. Vraag 45 begint weer heel persoonlijk. Wat betekent voor jou de opstan-

ding van Christus? Of mag deze vraag alleen aan je gesteld worden als je 
‘bekeerd’ bent?

 2. Zoek artikel 20 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis eens op. Wat staat 
hier over de opstanding van Christus?

 3. Jezus is opgewekt en Hij is opgestaan. Welk verschil beluister je in deze 
woorden? Is dit een tegenstelling?

 4. De Heere Jezus heeft door Zijn dood de gerechtigheid ‘verworven’. Door 
Zijn opstanding gaat Hij deze gerechtigheid ‘deelachtig maken’. Wat is 
‘gerechtigheid’? Wat bedoelen we met verwerven en deelachtig maken? 
Hoe gaat dat in zijn werk? 

 5. Is het voor jou ook een vraag: ‘Hoe kom ik tot het heil en hoe word ik met 
God verzoend?’
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 6. Wat houdt de ‘doodstaat’ van de mens in? Is de mens dader of slachtoffer? 
 7. Waarom zingt de dichter van Psalm 119: ‘Gun leven aan mijn ziel …’? Hij 

had het nieuwe leven toch al?
 8. Christus zegt: ‘Ik ben de ware Wijnstok en gij zijt de ranken’; wat leert 

deze uitspraak ons over het nieuwe leven?
 9. Wat heeft de doop te maken met de opstanding van Christus? Het grote 

doel in ons leven is: God verheerlijken. Hoe verwoordt antwoord 45 dat? 
Welke opwekking lezen we in Kolossenzen 3 vers 1? Lees bij dit gedeelte 
de kanttekeningen.

10. Sommige mensen doen negatief over het lichaam van de mens. Is dat Bij-
bels?

11. Moderne theologen ontkennen de lichamelijke opstanding van Christus; 
Christus leeft alleen voort in de ‘gedachten’ van Zijn discipelen. Welke 
gevolgen heeft dit voor de prediking?

12. Wat maakt de gelukzaligheid van Gods volk in het hiernamaals uit? Zij 
zullen daar ‘geen vreemde God ontmoeten’. Wat betekent deze uitdruk-
king? Heeft ‘de overdenking van het toekomende leven’ (Calvijn) ook een 
plaats in jouw gedachten?


