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Vragen bij Zondag 18

Kinderen:
 1. Waar denken we aan op Hemelvaartsdag? Hebben alle mensen gezien dat 

Christus opgevaren is naar de hemel? (antw. 46) En hoe zal dat zijn bij de 
wederkomst van Christus?

 2. Wat zijn de drie punten van de preek?
 3. Hoeveel dagen liggen er tussen Pasen en Hemelvaartsdag? Dat is een leer-

tijd voor de discipelen geweest. Wat bedoelen we daarmee?
 4. Wat zeiden de engelen tegen de discipelen, nadat Jezus naar de hemel ge-

gaan was? Zouden ze daar blij mee geweest zijn? En jij?
 5. Lees antwoord 47. Welke twee naturen heeft Christus? De hemel is ver 

weg. Kan de Heere Jezus ons nog wel horen, nadat Hij naar de hemel is 
gevaren?

 6. Zoek Johannes 14 vers 18 eens op. Wat zegt Jezus daar tegen Zijn discipe-
len? Wat Zijn wezen? Heeft deze tekst ook iets met Pinksteren te maken?

 7. Vraag en antwoord 48 zijn erg moeilijk te ‘begrijpen’. Waarom staat begrij-
pen tussen aanhalingstekens? Waarom staat deze vraag in de Catechismus?

 8. Vraag en antwoord 49. Geef eens een andere naam voor ‘Voorspreker’. 
Heeft iemand voor jou wel eens een goed woordje gedaan? Waarom kan 
en mag Christus voor Zijn gemeente pleiten bij Zijn Vader?

 9. Welk voorbeeld wordt in de verklaring genoemd om het beeld van ‘pand 
en tegenpand’ duidelijk te maken?

10. Welk werk doet de Heere Jezus nog meer in de hemel?
11. Naar Zijn Godheid is de Heere alomtegenwoordig en ook alwetend. Wat 

betekenen deze woorden? Wat betekent het als je stiekem iets doet wat niet 
mag? Ben je ook wel eens blij dat de Heere alomtegenwoordig is? Ben je 
ook wel eens blij dat de Heere alwetend is? Waarom?

Jongeren:
 1. In antwoord 46 staat dat Jezus opgeheven is in plaats van opgevaren. Welke 

betekenis heeft dit? Wat is de troost van de hemelvaart van Christus voor 
Gods Kerk?

 2. Waarom staat er met nadruk dat Christus voor de ogen van de discipelen 
is opgevaren?

 3. Hemelvaart wordt wel de kroningsdag van Christus genoemd. Waarom? 
Welk vers uit Psalm 68 past goed bij dit heilsfeit?

 4. De kerk verlangt (als het goed is) naar de wederkomst van Christus. Hoe 
komt het dat dit verlangen niet altijd levend is? Hoe is dat bij jou?

 5. Welke belofte wordt in vraag 47 bedoeld?
 6. Op welke wijze kunnen we de ‘nabijheid’ van de Heere ervaren? Kun je 

hier Bijbelse voorbeelden van geven?
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 7. Lees Jeremia 23 vers 24. Waarom wordt deze tekst bij vraag 44 aangehaald? 
Welke onmededeelbare eigenschap van God wordt hier vooral bedoeld? 
Wat houdt de leer van de consubstantiatie van Luther in? Wat leerde Calvijn 
op dit punt?

 8. Welke drie zaken noemt de Catechismus als het gaat over het nut van de 
hemelvaart van Christus? De Kerk wordt wel het lichaam van Christus 
genoemd. Hoe komt in antwoord 49 de eenheid van de Kerk van Christus 
tot uiting?

 9. Christus zendt ons Zijn Geest als tegenpand. Wat betekent dit? Zoek de 
verwijstekst op die erbij vermeld staat.

10. Wat betekent de uitdrukking: ‘Die heimwee hebben, komen Thuis’?


