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Vragen bij Zondag 3

Kinderen:
 1. Waarom zijn wij op deze wereld?
 2. Wat waren de drie punten van de preek?
 3. Waarin bestaat het evenbeeld van God?
 4. Wat was de ongehoorzaamheid van Adam en Eva?
 5. Maar waarom krijgen wij de schuld van wat Adam en Eva gedaan hebben? 

Wij hebben het toch niet gedaan? 
 6. Waarom werd koning Belsazar veroordeeld? Welke koning uit Handelingen 

12 liet zich als een god aanbidden en wat was het gevolg?
 7. Wij doen niet alleen zonden, maar we zijn ook zonde. Wat bedoelen we 

daarmee? Lees ook eens wat David zegt in Psalm 51 vers 7.
 8. Iets begeren begint vaak met je ogen. Waarom? Denk aan Eva bij de boom. 

Kun je een voorbeeld uit je eigen leven noemen?
 9. Zoek op en lees Johannes 3 vers 1 tot en met 9. Tegen wie spreekt de Heere 

Jezus hier? Waar wordt het werk van de Heilige Geest mee vergeleken? 
Wat moeten we dus altijd aan de Heere vragen?

 
Jongeren:
 1. Als er een God van liefde is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld? 

Welk vers uit Prediker 7 spreekt andere taal?
 2. Wij kunnen de Bijbel en het wereldgebeuren alleen maar verstaan vanuit 

Genesis 1, 2 en 3. Leg dat eens uit.
 3. Wat bedoelen we met de uitdrukking ‘alleen de tralies van Gods genade 

behoeden ons voor het uitbreken in de zonde’?
 4. Wat verstaan we onder ‘erfzonde’?
 5. Is de mens wel ‘gans onbekwaam tot enig goed’? Is het dan verkeerd te 

zeggen dat mensen soms goede dingen doen voor een ander? 
 6. Waarom is de val in het paradijs méér dan een struikeling van Adam en 

Eva geweest?
 7. Wat zijn we door de zondeval verloren en wat voor gevolgen heeft dat 

volgens Efeze 2 vers 1? 
 8. Zondag 3 geeft al enige opening op verlossing. Welk (voeg)woord wijst 

daar al op?
 9. Probeer met eigen woorden te zeggen wat de wedergeboorte is (Lees D.L., 

hfdst. III/IV, art. 12). Waarom is de wedergeboorte altijd een groot wonder?
10. We hebben licht van Boven nodig om onszelf te leren kennen. Wat bedoelen 

we daarmee en hoe komen we aan dit licht?
11. Kun je aan vraag 7 ook een argument ontlenen om tegen abortus provocatus 

te zijn als het gaat om het ontstaan van menselijk leven?
12. Welke grote gevolgen heeft het als we niet meer uitgaan van de historische 

betrouwbaarheid van de Bijbel over schepping en zondeval?


