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Vragen bij Zondag 48

Kinderen:
 1. Wie is koning(in) van Nederland? Wie is Koning in het Koninkrijk der 

hemelen?
 2. Wat waren de vijf punten van de preek?
 3. Lees Matthéüs 6 vers 33. Waar moet je het Koninkrijk van God zoeken? 

En hoe moet je dat zoeken?
 4. Waarom wordt de Kerk van de Heere een strijdende Kerk genoemd? Welk 

belangrijk wapen hebben ze van de Heere gekregen? Weet je misschien 
ook hoe de Kerk in de hemel genoemd wordt?

 5. Als je ruzie hebt, wil je niet graag ‘onder liggen’. Je wilt niet de minste of 
de zwakste zijn. In het Koninkrijk van God is dit anders. Hoe gaat het dan 
in het Koninkrijk der hemelen? (zie vr. 123)

 6. Waarom is zending en evangelisatie nodig? Welk regeltje uit antwoord 123 
spreekt daarover? Welke psalmen staan er als verwijstekst bij? Zoek deze 
eens op en lees ze eens voor.

 7. Durf jij er wat van te zeggen als kinderen vloeken of spotten? Vind je dat 
moeilijk? Waarom? 

 8. Noem eens een paar voorbeelden van ‘boze raadslagen (aanslagen)’ tegen 
het heilig Woord van God? Waarom probeert ‘de vijand’ je altijd van het 
lezen uit je Bijbeltje af te trekken?

 9. De duivel is wel machtig. Hoe groot is de macht van de Heere? De duivel 
wordt wel genoemd ‘een hond aan de ketting’. Weet jij wat daarmee bedoeld 
wordt?

10. Verlang jij ernaar dat de Heere Jezus terugkomt? Waarom? 

Jongeren:
 1. Hoe word je onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden en hoe van 

het Koninkrijk der hemelen?
 2. Kunnen jullie het verband aantonen tussen de eerste en de tweede bede van 

het Onze Vader? Waaruit blijkt dit bij de bekering van Saulus van Tarsen?
 3. Waarom moet er gebeden worden ‘regeer ons’? God regeert deze wereld 

toch? Welk vers uit Psalm 143 past hier goed bij?
 4. Het is nodig dat de Heere ons regeert door Woord en Geest. Waarom zijn 

deze twee niet los te maken van elkaar?
 5. Waarom wordt er gebeden: ‘… dat wij ons hoe langer hoe meer aan U 

onderwerpen’? Wat zegt dit van ons leven? 
 6. Deze wereld wordt wel eens ‘bezet gebied’ genoemd. Wat bedoelen we met 

deze uitdrukking? Hoe blijkt dit uit Matthéüs 4 vers 1 tot en met 11?
 7. In het boek De Christenreis van John Bunyan lees je over de strijd van 

Christen tegen Apollyon, de draak. Waarmee behaalde Christen uitein-
delijk de overwinning?
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 8. Er zijn in onze kerk veel vacante gemeenten. Heeft deze nood een plaats in 
je gebedsleven? En de kerkverlating die je om je heen ziet? In welk opzicht 
moeten we nog meer bidden: ‘Heere, bewaar …’?

 9. Wat betekent het woord ‘verstoring’ uit vraag 123? Welke drie dingen houdt 
deze verstoring in? Lees de verwijsteksten die betrekking hebben op dit 
gedeelte van het antwoord.

10. Waaruit blijkt dat Gods Rijk nog niet voltooid is?
11. Wat betekent de wederkomst van Christus voor jou? Hoe komt het dat we 

zo weinig stilstaan bij de wederkomst van Christus?
12. Gods kinderen zullen in de hemel geen vreemd werk doen. Wat wordt er 

met deze uitdrukking bedoeld?


