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Vragen bij Zondag 31

Kinderen:
 1. Lezen jullie antwoord 82. Welk woord komt zowel in antwoord 82 als in 

vraag 83 voor? Waar worden sleutels vooral voor gebruikt?
 2. Welke twee sleutels noemt antwoord 31? 
 3. Bij tucht denken we aan straf. Is straf krijgen altijd verkeerd? Waarom straft 

je vader of moeder, de meester of juffrouw soms?
 4. Wanneer gaat de deur open? Probeer antwoord 84 eens met eigen woorden 

te zeggen.
 5. Kunnen jullie een belofte van het Evangelie uit de Bijbel noemen?
 6. Waarom is het zo belangrijk dat je naar Gods huis gaat om het Woord te 

horen? Je hoort daar belofte en dreiging. Wat bedoelen we daarmee?
 7. Wanneer gaat de deur dicht? Kan de deur dan nooit meer opengaan? De 

Heere zegt dat Hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Waar heeft 
Hij dan wel lust in?

 8. Wat moet je doen als je je broertje of zusje kwaad ziet doen? Moet je het 
gelijk tegen je vader of moeder zeggen?

 9. Ken je een bekend iemand uit de kerkgeschiedenis die ook eenmaal in de 
ban gedaan werd? Waarom was dat zo?

10. Lees het laatste regeltje van antwoord 84 eens. Waarom is de ban zo ver-
schrikkelijk?

11. Als jij ziet dat je de straf verdiend hebt, wat doe je dan? Zijn je vader of 
moeder dan nog boos? Is er ook een weg terug voor mensen die in de ban 
gedaan zijn?

Jongeren:
 1. In Zondag 31 gaat het over de kerkelijke tucht. Waar denken jullie vooral 

aan bij het woord ‘tucht’? 
 2. De kerkelijke tucht is nooit juridisch bedoeld, maar medisch. Wat bedoelen 

we daarmee?
 3. Wat wil het woord ‘openlijk’ zeggen in antwoord 84?
 4. Een ziek lichaamsdeel kan consequenties hebben voor je hele lichaam. 

Noem een voorbeeld. Hoe kun je dit toepassen op het lichaam van Christus, 
de gemeente?

 5. Heb je wel eens ervaren dat er onder de prediking van het Woord een deur 
voor je openging? Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Wie heeft eens 
gezegd: ‘Ik ben de Deur’?

 6. In Matthéüs 16 vers 19 gaat het over de sleutelmacht. Hebben mensen dan 
macht om anderen buiten te sluiten?

 7. Wat is het drievoudige doel van de tucht?
 8. Als we iemand zien zondigen, moeten we eerst volgens Matthéüs 18 han-

delen. Wat bedoelen we daarmee?
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 9. Wat is het zichtbare gevolg van de christelijke ban?
10. Over welke twee zaken gaat de christelijke ban? Waarom heeft de ban zulke 

vreselijke gevolgen?
11. ‘Evangelie’ betekent ‘goede boodschap’. Kun je spreken van een goede 

boodschap als ongelovigen en onbekeerden het oordeel aangezegd wordt?
12. Hoe komt het dat ‘uitsluiting uit de christelijke gemeente’ nog maar zelden 

plaatsvindt?


