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Vragen bij Zondag 33

Kinderen:
 1. Waarom staat er in vraag 88 ‘de waarachtige bekering’? Bestaat er dan ook 

een onechte bekering? Wat is dat eigenlijk? Kun je een Bijbels voorbeeld 
geven?

 2. Wat zijn de punten van de preek?
 3. Je hoort vaak: ‘Je moet geloven in de Heere Jezus!’ En dat is waar. Waarom 

horen geloof en bekering bij elkaar? 
 4. Kun je in je leven ook een keer helemaal bekeerd zijn? Je hoort toch wel 

eens: ‘Die man of vrouw is bekeerd.’
 5. Bid jij wel om bekering? Wat vraag je dan? Willen wij eigenlijk wel bekeerd 

worden?
 6. Lees vraag en antwoord 88 nog eens? Uit hoeveel stukken (delen) bestaat 

dus de waarachtige bekering van de mens?
 7. Wij mogen geen mensen haten. Wat moet je wel haten? Geef eens een an-

dere naam voor ‘vlieden’. Kun je een Bijbels voorbeeld noemen van iemand 
die voor de zonden ‘vlood’?

 8. Welk vers uit de berijmde Psalm 25 past goed bij antwoord 90? Waar bestaat 
‘de hartelijke vreugde in God’ uit?

 9. Wat bedoelen we als we zeggen dat een kind van God een ‘tweemens’ is?
10. Zoek eens op: Johannes 15 vers 1 tot en met 4. Wanneer kunnen we echt 

vrucht dragen?
11. Hoe wordt bekering genoemd in Johannes 3 vers 3, Kolossenzen 3 vers 9 

tot en met10 en Romeinen 6 vers 4b?

Jongeren:
 1. Er worden op een dag veel vragen aan je gesteld. De vraag: ‘Ben je al be-

keerd?’ hoor je wellicht niet zo vaak. Hoe zou dat komen, denk je?
 2. Er is een verschil tussen eerste bekering en dagelijkse bekering. Kun je dit 

verschil uitleggen? Welk woord hoort ook bij dagelijkse bekering?
 3. Je kent vast wel de drie woorden die bij bekering horen: inkeer, afkeer en 

wederkeer. Aan welke geschiedenis doen deze woorden je denken? Ken je 
nog andere bekeringsgeschiedenissen uit de Bijbel?

 4. Lees vraag 89 eens. Wat zou er met de ‘oude mens’ bedoeld worden? Welke 
naam uit het Oude Testament hoort daar ook bij?

 5. Wat is een hartelijk leedwezen? Waar heeft dit woord mee te maken? Lees 
Romeinen 8 vers 13 eens voor. Hoe kun je de werkingen van het lichaam 
doden?

 6. Lees vraag en antwoord 90 eens voor. Een munt is pas geldig als hij aan 
twee kanten bedrukt is. Waar heeft dat mee te maken? Is bekering alleen 
maar naargeestigheid en somberheid?
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 7. Lees vraag en antwoord 91 nog eens. Aan welke drie voorwaarden moeten 
goede werken voldoen? Zoek bij elk onderdeel één verwijstekst op.

 8. Wanneer zijn goede werken dus geen ‘goede’ werken? Kun je een voor-
beeld geven van het feit dat we via onze goede werken met God proberen 
te onderhandelen?

 9. De bekering heeft een innerlijke kant en een uiterlijke kant. Wat bedoelen 
we hiermee?

10. ‘Ik dacht dat een christen altijd blij was …!’ Wat zou je tegen iemand met 
zo’n idee zeggen?

11. Welke kenmerken hebben goede werken?


