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Vragen bij Zondag 27

Kinderen:
 1. Als je gedoopt bent, zijn dan ‘automatisch’ je zonden vergeven? Wat zegt 

antwoord 72 hierover?
 2. Zoek de verwijstekst Matthéüs 3 vers 11 eens op. Wie spreekt hier? Over 

Wie spreekt hij hier? Wat is dus nog meer nodig bij de doop dan alleen 
water?

 3. Waarom wordt er water bij de doop gebruikt? Waar wijst dit teken op? De 
doop is ook een zegel. Wat verzegelt het dan? Je leest het in antwoord 73.

 4. In ons doopformulier staat de regel: ‘… dit leert ons de ondergang en be-
sprenging met het water …’ Wat betekenen deze twee woorden?

 5. Lees Openbaring 1 vers 5 eens. Wat heeft deze tekst te maken met de 
betekenis van de Heilige Doop?

 6. Twijfel je er wel eens aan of je zonden vergeven kunnen worden? Heb je wel 
eens verdriet over je zonden? Lees/zing Psalm 81 vers 12 (ber.). Waarom 
denk je dat je juist dit psalmvers moest zingen?

 7. Vraag en antwoord 74 gaat speciaal over de doop van kinderen. Zoek de 
verwijstekst Matthéüs 19 vers 14 eens op. Ben je wel eens blij geweest dat 
deze tekst in de Bijbel staat?

 8. Wat zijn Wederdopers? Weet je wat deze mensen leerden over de doop?
 9. Wat belooft de Heere ook aan kinderen in de Heilige Doop? Wat mag je 

dus altijd aan de Heere vragen?
10. Wat kunnen we van de zon, maan en sterren leren als het gaat over de trouw 

van God?
11. Door de doop worden we ‘van de kinderen der ongelovigen’ onderscheiden. 

Wat betekent dat? Ben je beter dan de kinderen die nooit naar de kerk gaan?

Jongeren:
 1. Vroeger werd de doop soms uitgesteld tot vlak voor de dood. Welke ver-

keerde gedachte zit hierachter?
 2. Wat lezen we in Efeze 5 vers 26? Welke twee zaken horen dus onlosmakelijk 

bij elkaar?
 3. Waarom staat er in antwoord 72: ‘… het bloed van Jezus Christus en de 

Heilige Geest’?
 4. Lees antwoord 73. Wat verzekert God ons door dit goddelijk pand en 

waarteken? Is dit ook jouw troost?
 5. Over welke ‘Kerk’ gaat het in Openbaring 7 vers 14? Wat bedoelen we 

eigenlijk met de uitdrukking: ‘gewassen in het bloed van Christus’?
 6. Er is veel discussie (geweest) over de kinderdoop of de volwassendoop. 

Welke argumenten noemt antwoord 74 voor de kinderdoop?
 7. Vergelijk Genesis 17 vers 7 met Handelingen 2 vers 39. Wat kunnen we uit 

deze twee Schriftgegevens aanvoeren in het voordeel van de kinderdoop?
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 8. Wat valt je op bij de bekering en doop van Lydia en de stokbewaarder? 
Welke gevolgen had dit voor hun ‘huis’?

 9. Welke oudtestamentische vergelijking wordt er gemaakt in antwoord 74?
10. De bediening van de Heilige Doop is niet alleen van betekenis voor de 

gedoopten, maar ook voor de ouders en de gemeente. Leg dit uit.
11. De doop is niet alleen een groot voorrecht, maar ook een grote verant-

woordelijkheid. Waarom?


