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Vragen bij Zondag 44

Kinderen:
 1. Wat is begeren? Is begeren altijd verkeerd? Denk aan Psalm 42 en 63.
 2. Zoek Romeinen 7 vers 7 eens op. Wat leert Paulus ons hier over de begeer-

lijkheid?
 3. Ben je wel eens jaloers? Wanneer? Wat heeft dat met dit gebod te maken?
 4. Kun je enkele voorbeelden uit de Bijbel noemen van mensen die een ver-

keerde begeerte hadden?
 5. Lees antwoord 113. We moeten een lust hebben tot alle gerechtigheid. 

Begrijp je dit zinnetje? Wanneer heb je bijvoorbeeld op het schoolplein 
lust tot ongerechtigheid en wanneer lust tot gerechtigheid?

 6. In antwoord 114 gaat het over de allerheiligsten. Wie zijn dat? Wat nemen 
ze zich voor? Neem jij je ook wel eens iets voor? Wat dan? Lukt dat altijd? 
Daniël nam zich ook iets voor. Lees Daniël 1 vers 8.

 7. Wij moeten zonder zonde leven. Kunnen wij dat? Wie kon dat wel? Wat 
moeten we daarom doen volgens vraag 115? Lees ook de verwijstekst uit 
Romeinen 7 vers 24 en 25.

 8. In antwoord 115 staat ook dat we ons zonder ophouden moeten benaarsti-
gen. Wat betekent dit woord? Wat moeten we dan ‘doen’? Van Wie moeten 
we alles verwachten?

 9. Wat betekent ‘bid zonder ophouden’? Kan dat eigenlijk wel? Mag je ook 
bidden als je op straat loopt? Lees Nehemia 2 vers 4. Waar stond Nehemia 
en wat deed hij daar?

10. In de hemel is geen zonde meer. Daar is de volkomenheid, staat er in ant-
woord 115. Daar verlangen, als het goed is, Gods kinderen naar. Verlang 
jij ook wel eens naar de hemel? Waarom?

11. We hebben het de laatste Zondagen steeds over het gebod gehad. Wat staat 
er boven Zondag 45? Welke letter is anders? Waarom is dit laatste woord 
zo belangrijk?

Jongeren:
 1. In de strijd tegen de zonde stellen we ons nogal eens erg slapjes op. Welke 

uitdrukkingen in antwoord 113 drukken de eis van het tiende gebod wel 
bijzonder op ons hart?

 2. Waarom heeft het tiende gebod alles te maken met de andere geboden van 
de wet des Heeren?

 3. Gods oordeel gaat ook over de wereld van onze gedachten. Weegt dat ons 
eigenlijk wel? Wat leerde de Roomse Kerk hierover? Is de praktijk ‘onder 
ons’ dikwijls veel anders?

 4. Er is in antwoord 114 sprake van een klein beginsel van deze gehoorzaam-
heid. Wat wordt er bedoeld met ‘nieuwe gehoorzaamheid’?
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5. De verwijstekst Romeinen 7 vers 14 is in het leven van ds. Kohlbrugge van 
grote betekenis geweest (zogenaamde kommapreek). Spreekt hier een kind 
van God of een ongelovige?

 6. Wie bedoelt de Catechismus met ‘de allerheiligsten’?
 7. Er zijn verschillende misvattingen rond de wetsprediking. Geef over beide 

je mening.
 a.  Christus heeft de wet vervuld; wij kunnen de wet toch niet houden en 

de prediking van de wet is daarom niet nodig.
 b. De mens kan de zonde in dit leven volkomen overwinnen.
 8. Antwoord 115 noemt drie redenen voor de scherpe wetsprediking. Kun je 

ze noemen?
 9. Welke zaken in de maatschappij spelen in op de kwade begeerten van de 

mens?
10. Lees Matthéüs 5 vers 6: Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid is 

eigenlijk hongeren en dorsten naar Wie? 
11. Iemand heeft eens gezegd: ‘We kunnen zowel links als rechts langs het 

kruis voorbijlopen.’ Wat zou met deze uitdrukking bedoeld worden?
12. We hebben de genade van de Heilige Geest nodig om hoe langer hoe 

meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd te worden. Wanneer zijn wij dat 
evenbeeld kwijtgeraakt? Waar bestond dat beeld in? Waar blijkt uit het 
antwoord van vraag 115 dat de gelovige verlangt om tot Gods eer te leven?


