Vragen bij Zondag 35
Kinderen:
1. Wij mogen God op geen enkele wijze afbeelden. Toch lezen we in de Bijbel
voorbeelden van mensen die dat wel gedaan hebben. Waar en wanneer?
2. Zoek Handelingen 17 vers 29 eens op. Wie spreekt deze woorden? Waar
wordt deze preek gehouden?
3. Wij mogen God alleen vereren op de manier waarop de Bijbel dit zegt.
Zoek eens enkele verwijsteksten op bij vraag en antwoord 96.
4. Toch kunnen we God wel ‘zien’. Lees Johannes 14 vers 8 en 9. Hoe dan?
5. Mag je dan geen mensen (bijv. door standbeelden) afbeelden of tekeningen
maken van dieren? Mag je bijvoorbeeld geen gouden kalf maken?
6. Je hoort wel eens: ‘God is een jaloers op Zijn eer.’ Wat wordt hiermee
bedoeld? Jaloezie is toch zonde?
7. Kunnen jullie een psalm noemen waarin het gaat om het liefhebben van
Gods geboden?
8. Wanneer kunnen we Heere pas echt dienen?
9. Waarom moet je naar de kerk? Lees Hebreeën 10 vers 25 en 26.
10. Wat zijn ‘boeken der leken’ eigenlijk? (vr. 98)
11. Lees de verwijsteksten bij antwoord 98 nog eens na. Wat wil de Bijbel ons
dus leren?
Jongeren:
1. Wat is het verschil tussen het eerste en het tweede gebod?
2. Waarom wil God niet dat er een afbeelding van Hem gemaakt wordt?
3. Toch kunnen wij ook beelden van God hebben of maken. Wat bedoelen
we daarmee? Kun je een paar voorbeelden noemen?
4. Welke zijn de erfvloek en de erfbelofte die bij dit gebod horen? Kun je het
misschien met een voorbeeld verduidelijken?
5. Welke Goede Boodschap (= Evangelie) klinkt er in het tweede gebod ook
door? Elk gebod leidt tot een gebed, als het goed is. Wat bedoelen we
hiermee?
6. Je hoort wel eens: ‘Ieder mens kan God toch op zijn eigen manier dienen?
Het gaat er maar om of je het met je hart doet.’ Welke reactie zou jij geven
op deze uitspraak?
7. Zoek op: Galaten 3 vers 1. Paulus zegt hier: ‘dat hij Christus voor ogen geschilderd heeft’. Wat bedoelt hij daarmee? Strijdt dat niet met het tweede gebod?
8. In de verklaring staat dat God onvoorstelbaar is. Dit kun je op twee manieren
uitleggen. Welke?
9. Je kunt God toch ook wel dienen zonder dat je naar de kerk gaat? Wat zegt
Psalm 27 vers 4 hierover?
10. Waarom wijst de Catechismus steeds maar weer op het Woord van God
(antw. 98) om ons voor afwijken te behoeden?
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