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Vragen bij Zondag 19

Kinderen:
 1. Oudere mensen moet je altijd rechts van je laten lopen. Weet je misschien 

waarom dat zo is? Waarom staat er ‘zittende aan de rechterhand Gods’? 
Lees ook 1 Koningen 2 vers 19.

 2. Wie mochten er in het Oude Testament nooit zitten? Waarom niet? Wie 
wordt er met de Rustaanbrenger bedoeld? Is de Heere Jezus werkeloos in 
de hemel?

 3. Zoek Kolossenzen 1 vers 18 eens op. Wie wordt er met ‘het lichaam’ be-
doeld? Is Christus alleen het Begin? Welke Griekse letters ken je in dit 
verband? Hoe staat het in dit vers dat de Heere Jezus de grootste plaats in 
je hart wil innemen?

 4. Lees Efeze 4 vers 8. Wat heeft Jezus gevangengenomen? Wat wordt daar-
mee bedoeld? Wat geeft Hij aan Zijn Gemeente? Wat zijn dat?

 5. De Heere Jezus giet de hemelse gaven uit. Wat hoor je in het woordje 
‘gieten’? Waarom is dat zo bemoedigend? 

 6. De Heere ‘beschut en bewaart’ tegen alle vijanden. Wat is beschutten? Wie 
zijn de vijanden? Noem eens een paar voorbeelden uit het leven van Daniël 
en David. Misschien weet je ook voorbeelden uit de kerkgeschiedenis.

 7. Lees vraag 52. Zou je volgens de opsteller van de Catechismus nu bang of 
blij moeten zijn met de wederkomst van Christus? Denk jij elke dag aan de 
wederkomst van Christus? Waarom wel? Waarom niet? Hoe komt dat?

 8. Er wordt wel eens gezegd: ‘Christus is je Redder of je Rechter.’ Wat wordt 
daarmee bedoeld? Als Hij je Redder is, wat is er dan van je weggenomen? 
(antw. 52)

 9. Lees Matthéüs 25 vers 41. Over wie gaat het hier? Welke twee dierennamen 
worden in dit gedeelte genoemd? Welke vreselijke straffen worden hier 
genoemd? Wat hadden deze mensen (niet) gedaan?

10. Als je in de wereld rondkijkt, lijkt het wel of de duivel de baas is. Is dat echt 
zo?

11. Komt vervolging in Nederland ook voor? Word jij wel eens geplaagd, omdat 
je naar de kerk gaat? 

Jongeren:
 1. Lees Efeze 1 vers 20 tot en met 23. Wat kun je hier lezen over de regeer-

macht van Christus? Welke troost ligt hierin voor de Kerk?
 2. ‘Opdat Hij Zichzelf aldaar bewijze …’ Wat staat er in de oorspronkelijke 

taal? Wat is de bedoeling van deze zegswijze? Is dat niet in strijd met wat 
je in onze samenleving ziet gebeuren? 

 3. In de Bijbel wordt Gods Kerk vergeleken met een lichaam, waarvan Christus  
het Hoofd is. Wat maakt deze beeldspraak duidelijk?
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 4. Hoe verhoudt zich het regeerambt van Christus met de uitspraak van Jezus: 
‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen …’?

 5. Welk tweeërlei nut brengt de verheerlijking van Christus ons? Zoek bij elk 
van de twee een verwijstekst. Wat wordt er bedoeld met ‘hemelse gaven’?

 6. Hoe verwoordt Johannes 10 vers 28 de ‘volharding der heiligen’?
 7. Lees artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Heb jij wel eens 

mensen horen spreken over de troost van de wederkomst? Hoe kunnen 
Gods kinderen getroost worden met de komst van de Rechter van hemel 
en aarde?

 8. Wat zou een groter gevaar zijn voor de kerk: welvaart en voorspoed, of 
vervolging? Motiveer je antwoord.

 9. Vervolging en verdrukking kunnen zowel innerlijk als uiterlijk zijn. Geef 
hiervan voorbeelden.

10. Op welke wijze kunnen we nu nog vervolging en verdrukking ondervinden?
11. Welke uitwerking zal het laatste oordeel hebben? Geldt het laatste oordeel 

ook Gods kinderen? Wat betekent de uitdrukking: ‘De Geest overtuigt 
van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’?


