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Vragen bij Zondag 25

Kinderen:
 1. Wat zijn sacramenten? Welke sacramenten ken je? Kun je enkele verschil-

len noemen tussen deze twee sacramenten? Er is ook een overeenkomst. 
Welke?

 2. Komt het woord ‘sacrament’ in de Bijbel voor? Welke taal is dit? Wat be-
tekent het woord precies? (Ef. 5)

 3. Als je nat wilt worden, moet je in de regen lopen. Als je bekeerd wilt wor-
den, moet je naar de kerk gaan (onder het Woord komen). Hoe staat dat in 
antwoord 65?

 4. De Heilige Geest wordt wel de Werkmeester van het geloof genoemd. 
Waarom? Hoe werkt Hij dan? Je kunt het antwoord lezen in Zondag 25.

 5. Het geloof moet ‘gewerkt en versterkt’ worden. Begrijpen jullie wat daarmee 
bedoeld wordt? 

 6. Zoek Johannes 3 vers 5 eens op. Wanneer kun je dus alleen het Koninkrijk 
van God binnengaan?

 7. De sacramenten willen je iets duidelijk maken. Ze laten je iets zien. Wat 
zie je bij het Heilig Avondmaal en bij de Heilige Doop? Wat betekent het? 

 8. De sacramenten zijn tekenen en zegelen. Wat zijn zegelen (zegels)?
 9. Zoeken jullie de Dordtse Leerregels hoofdstuk 5, artikel 14 eens op. Lees 

het eens voor. Staat hier iets in over de sacramenten?
10. Lees de verwijstekst Leviticus 6 vers 25 eens voor. Met welk sacrament 

heeft deze tekst vooral te maken? Waarom?

Jongeren:
 1. Een vraag die, hoop ik, vaak gesteld wordt: ‘Hoe kom ik aan dat geloof?’ 

Welke weg wijst de Catechismus in deze Zondag?
 2. Is er verschil tussen het doel van het Evangelie en het doel van de sacra-

menten?
 3. Hoeveel sacramenten heeft de Rooms-Katholieke Kerk? Wat zijn de vier 

voorwaarden, waaraan een echt Bijbels sacrament moet voldoen?
 4. Het geloof wordt ‘gewerkt en versterkt’. Weet je uit je eigen leven hoe dit 

gaat? Heb je wel eens iemand horen vertellen hoe hij naar de Heere toe 
getrokken is?

 5. Wat lees je in de verwijstekst Filippenzen 1 vers 29? Welke twee dingen 
maken deze tekst ons duidelijk?

 6. De Heere heeft de sacramenten Zelf gegeven. We spreken over een hoor-
baar, maar ook over een zichtbaar Evangelie. Waar komen we deze sacra-
menten in het Oude Testament tegen?

 7. Lees artikel 33 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom heeft God 
de sacramenten ingesteld? Wie staat centraal in de sacramenten? Hoe zegt 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis dit?
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 8. Wat verzekert de Heilige Geest ons door de sacramenten? (zie antw. 67)
 9. Waarom mogen we het Woord en de Heilige Geest nooit van elkaar los-

maken? (Ef. 6:17b)
10. Welke overeenkomst is er tussen artikel 29 van de Nederlandse Geloofs-

belijdenis en de Zondagen 25 tot en met 31 van de Catechismus?
11. Redding is er alleen te vinden in het bloed van Christus. Waarom moeten 

wij daar steeds weer op gewezen worden? In welke geschiedenis uit het 
Oude Testament betekende het bloed redding van de dood?


