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Vragen bij Zondag 21

Kinderen:
 1. Hoe luidt vraag 54? Wie wordt er met ‘gij’ bedoeld?
 2. Zoek eens op: Johannes 10 vers 11. Over Wie gaat het hier? Wie zijn hier 

de schapen?
 3. Waarom zijn die schapen veilig bij deze Herder? Ken je ook een herder uit 

het Oude Testament? 
 4. Waardoor brengt de Heere mensen tot Zijn gemeente? 
 5. Lees antwoord 54 nog eens goed. Welk regeltje laat duidelijk zien dat de 

Heere ook nu nog mensen bekeert?
 6. Hoe roept de Heere jou om tot Hem te komen? Wat belooft de Heere in 

Jesaja 59 vers 21?
 7. Zolang je nog geen belijdenis gedaan hebt, ben je dooplid van de gemeente. 

Wat wordt er bedoeld met het allerlaatste zinnetje van antwoord 54: ‘dat ik 
daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven’? Jij ‘leeft’ toch ook?

 8. Je hoort wel eens: ‘Als de schapen dicht bij de Herder lopen, dan lopen ze 
ook dicht bij elkaar.’ Wat zou dit kunnen betekenen?

 9. Wat betekent ‘om des genoegdoens van Christus wil’? (antw. 56) Welke 
verwijstekst staat hierbij? Waarom is dit zo’n belangrijk antwoord?

10. Als de Heere je zonden vergeeft, dan denkt Hij er ook nooit meer aan. Hoe 
staat dat in antwoord 56? En in Micha 7 vers 19?

11. Wij hebben de ‘gerechtigheid’ van Christus nodig. Wat bedoelen we daar-
mee? Wat bedoelen we met ‘eigengerechtigheid’? 

12. Wat bedoelen we met: ‘opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome’?

Jongeren:
 1. Waar moet ik de ‘heilige algemene Christelijke Kerk’ zoeken?
 2. Waarom staat er niet: ‘Ik geloof in een heilige algemene Christelijke kerk’?
 3. Lees Johannes 17 vers 21. Waarom is de kerkelijke verdeeldheid tot oneer 

van God? Moeten we dan alle kerkverbanden maar samenvoegen? Wat 
moet daarbij vooropstaan: waarheid of eenheid?

 4. Valt de kerkelijke gemeente samen met de gemeente, zoals bedoeld in het 
antwoord van vraag 54?

 5. De gemeente van Christus zijn de gegevenen van de Vader. Hoe verwoordt 
antwoord 54 dat? Welke troost ligt hierin voor de Kerk? En voor jou? Wij 
mogen nooit met de uitverkiezing beginnen. Wat bedoelen we hiermee? 

 6. Wie is de ‘Spiegel’ van de uitverkiezing? Gods kinderen mogen er wel in 
eindigen. Wat wil dat zeggen?

 7. Wat is de gemeenschap der heiligen volgens antwoord 55 in de eerste plaats? 
Wat zijn die schatten en gaven?

 8. Wat wordt er met de gemeenschap der heiligen bedoeld? En wat wordt er 
niet mee bedoeld?
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 9. Een van de verwijsteksten onder antwoord 55 is 1 Korinthe 12 vers 21. Wat 
staat er boven dit hoofdstuk? Het verkrijgen van het heil is een persoonlijke 
zaak. Toch mag het daar niet bij blijven. Hoe staat dit verder in antwoord 
54? Zouden jullie enkele gaven kunnen noemen?

10. ‘Het geloof is door de liefde werkende’; hoe staat dat in het slot van antwoord 
55? Zoek er ook een verwijstekst bij.

11. Wat wordt er bedoeld met ‘al mijn zonden en ook mijn zondige aard’? Is 
dit ook jouw strijd? Kunnen we dit in eigen kracht? Welk ‘kleed’ hebben 
we hiervoor nodig?

12. Veel mensen zeggen dat ze wel in God geloven, maar de kerk niet nodig 
hebben. Welk antwoord zou je op grond van de Nederlandse Geloofs-
belijdenis hierop geven? 


