Vragen bij Zondag 50
Kinderen:
1. Daniël en zijn vrienden zagen er goed en gezond uit. Toch aten ze niet
van de tafel van de koning. Waarom aten ze niet van de tafel van koning
Nebukadnezar? Hoe kwam het dat ze er toch goed uitzagen?
2. Zorgt de Heere voor ons brood? Dat kun je toch ‘gewoon’ in de winkel kopen?
3. Onder antwoord 125 staan bij elke letter één of meer verwijsteksten. Zoek
bij elke letter eens een tekst op en vat die in eigen woorden samen.
4. Welk Bijbelboek wordt het meest genoemd bij de verwijsteksten?
5. Wat betekent het woord ‘nooddruft’? Gaat het hier alleen over brood?
6. Weten jullie het verschil tussen zorgeloos zijn en onbezorgd zijn?
7. Waarom zorgt de Heere zo goed voor ons? Het antwoord lees je in
Romeinen 2 vers 4.
8. Wie heeft ‘ons dagelijks brood’ voor ons betaald? Waar is dit gebeurd?
9. Welk vers van Psalm 127 heeft alles met deze Zondag te maken?
10. Mag je alles aan de Heere vragen?
11. Ezau zei eens: ‘Ik heb veel!’ Jakob zei: ‘Ik heb alles!’ Wat was het grote verschil?
Jongeren:
1. Sommigen zeggen: ‘Bidden en danken is niet nodig. Ik werk toch voor mijn
eten?’ Welk antwoord geeft Zondag 50 hierop? Waarom is bidden eigenlijk
een belijdenis?
2. Waarom vragen we om ons dagelijks brood? En waarom gebruiken we het
woord ‘heden’? Dat is toch niet van deze tijd? Mag je eigenlijk wel voorraden
aanleggen? Welke geschiedenis uit het Oude Testament leert ons echt dat
wij bij de dag moeten leven?
3. Bij de verschillende beden van het Onze Vader past de bedelaarsgestalte.
Wat bedoelen we daarmee? Welk woord geeft dit steeds te kennen? Willen
wij dit eigenlijk wel?
4. Waarom mogen we deze bede niet ‘vergeestelijken’? Geef hiervoor twee
redenen.
5. De Heere Jezus was ook echt mens. Waaruit bleek dat? Kunnen jullie enkele
voorbeelden noemen waaruit bleek dat Jezus honger en dorst had?
6. Jullie kennen misschien de uitdrukking: ‘Zonder Gods zegen zal niets
gedijen.’ Hoe verwoordt 1 Korinthe 15 vers 58 dat op een positieve manier?
7. Het feit dat we moeten werken, is dat een gevolg van de zondeval?
8. Lees de laatste regel van antwoord 125. Mogen wij nooit mensen vertrouwen? Zie ook Jeremia 17 de verzen 5 en 7.
9. Is rijkdom en voorspoed altijd een teken van Gods gunst?
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10. Wij moeten afgetrokken worden van alle schepselen om ons vertrouwen
alleen op de Heere te stellen. Kun je voorbeelden noemen, misschien wel
uit je eigen leven, waarbij we ons vertrouwen op schepselen stellen? Noem
ook enkele voorbeelden uit de Bijbel. Waarom kunnen we dit ook wel een
‘paradijszonde’ noemen?
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