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Vragen bij Zondag 22

Kinderen:
 1. Wat waren de punten van de preek? 
 2. Welk woordje komt heel vaak terug in de Catechismus? Lees vraag 57 en 

ook vraag 1.
 3. Welke van de Twaalf Artikelen gaan over het werk van de Heilige Geest?
 4. Wat zijn de twee weldaden na het sterven? (vr. 57 en 58)
 5. Lees Lukas 16 vers 22 eens. In welke gelijkenis staat dit vers? Wat wordt 

er bedoeld met ‘Abrahams schoot’? Waarom zou het zo gezegd worden?
 6. Hoe kunnen mensen opgewekt worden, volgens antwoord 57? 
 7. Wanneer worden ziel en lichaam verenigd? Waar zullen al Gods kinderen 

dan op lijken?
 8. Veel kinderen hebben het over ‘doodgaan’ van mensen. Waarom moet je 

dat zo niet zeggen? Hoe dan wel? Waar denk je bij ‘doodgaan’ vooral aan? 
 9. Zoek 1 Korinthe 2 vers 9 op. Met welke woorden wordt het hemelleven 

hier beschreven? Wie mogen daar komen? 
10. De hemel wordt ook wel ‘een huis’ genoemd. Kun je een tekst noemen waar 

dit zo is?
11. Waarom is een christen pas thuis als hij bij de Heere in de hemel is? Hoe 

wordt dit leven ook wel genoemd?
12. Bestaat er ook een hemel op aarde? Veel mensen zoeken een hemel op aarde. 

Wat bedoelen we daarmee? Wat zoek jij? 
13. Wat bedoelen we met ‘een beginsel van de eeuwige vreugde’?
14. Noem eens enkele voorbeelden uit de Bijbel van kinderen die de Heere 

al jong liefhadden. Waarom ben je zo gelukkig als je jong de Heere leert 
vrezen?

15. Welk vers uit de berijmde Psalm 73 zou goed bij deze Zondag passen? 
Verlang jij daar wel eens naar?

Jongeren:
 1. Waaruit blijkt in antwoord 57 dat het de echte christen niet in de eerste 

plaats om de hemel te doen is? Hoe blijkt dit uit de woorden van de moor-
denaar aan het kruis?

 2. Welke tweeërlei opstanding is er? (Dan. 12:2) 
 3. Welke drie fasen zijn er te onderscheiden in het heilsgebeuren, volgens de 

verklaring?
 4. Lees Filippenzen 1 vers 21. Wat betekent het woord ‘gewin’? Lees ook vers 

23. Waarom gebruikt Paulus hier het woord ‘ontbonden’?
 5. Welke band wordt bij het sterven doorgesneden? Welke band wordt voor 

Gods kinderen niet doorgesneden?
 6. Verschillende sekten geloven in de zogenaamde ‘zielenslaap’. Hoe kun je 

dit weerleggen op grond van de Schrift?
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 7. Waaruit blijkt uit antwoord 58 dat het leven van een waar gelovige niet een 
droefgeestig bestaan is? Hoe komt het dat dit zo vaak gedacht wordt?

 8. Je mag het lichaam niet onderschatten, maar ook niet overschatten. Geef 
van elk een voorbeeld uit de geschiedenis en uit de tegenwoordige tijd.

 9. Wat zouden we vertellen tegen mensen die zeggen: ‘Je leeft maar één keer; 
je moet het er nu van nemen!’

10. We zeggen wel eens: ‘Er is veel gevoel zonder geloof, maar geen geloof 
zonder gevoel.’ Wat bedoelen we daarmee?

11. De ‘opstanding des vleses’ heeft alles te maken met de opstanding van 
Christus. Kun je dit uitleggen?


