Vragen bij Zondag 37
Kinderen:
1. Noemen jullie eens een paar voorbeelden, waarbij je een eed moet afleggen?
2. Waarom steken we twee vingers op bij het afleggen van de eed? Welke
woorden zeggen we daarbij?
3. Weten jullie een ander woord voor ‘meineed’? In welke geschiedenis uit
het Oude Testament komt een meineed voor? Lees ook Jesaja 48 vers 1.
4. Zoek 1 Samuël 24 vers 23 eens op. Wie legt hier een eed af? Waarom?
5. Twee heel belangrijke woorden in Zondag 37 zijn ‘trouw en waarheid’.
Spreek je op school en thuis altijd de waarheid? Is liegen slim? Wat vergeten
we als we liegen?
6. Welke vijf deugden (eigenschappen) van God worden genoemd in antwoord
102?
7. In de kerk leggen mensen ook wel eden af. Wanneer bijvoorbeeld?
8. Waarom mag je niet bij de heiligen of andere schepselen zweren? (antw.
102) Kun je hiervan voorbeelden geven?
9. Lees Matthéüs 26 vers 63 tot en met 66. Welke geschiedenis lezen we hier?
10. Zoek Psalm 89 vers 15 (ber.) eens op. Wie spreekt hier? Wat wordt hier
beloofd?
11. God zweert ook wel eens. Hij kan toch niet liegen? Waarom zweert God
dan?
Jongeren:
1. Zondag 37 staat in verband met Zondag 36. Waarom?
2. Waarom gaat de Catechismus zo uitgebreid op het eedzweren in?
3. Waarom heeft het eedzweren alles te maken met de gevolgen van de zondeval?
4. Vormen Deuteronomium 6 vers 13 en Matthéüs 5 vers 33 tot en met 37
een tegenstelling? Kun je dit uitleggen?
5. In plaats van de eed wordt ook wel eens de belofte afgelegd. Waarom is dit
tot oneer van God?
6. Welke twee redenen noemt de Catechismus om de eed af te leggen?
7. Waarom gaat het hier om godzalig eedzweren? Op welke deugden van God
doe je vooral een beroep?
8. Waarom mogen wij de eed afleggen? Alleen omdat Gods volk in het Oude
Testament het ook deed?
9. Noem enkele personen uit het Oude Testament, die de eed aflegden.
10. God zweert ook. Kun je daar enkele voorbeelden van noemen? Wat is het
grote verschil tussen ons eedzweren en Gods eedzweren?
11. Waar moet Zondag 37 ons uiteindelijk heen drijven? Welke ‘Ik ben-tekst’
is hier vooral van toepassing?
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