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Vragen bij Zondag 8

Kinderen:
1. Jullie horen heel vaak spreken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zijn 

er dan drie Goden? Joodse kinderen moesten al heel jong Deuteronomium  
6 vers 4 leren. Lees deze tekst eens voor. Wat betekent het woordje ‘enig’ 
in dit verband?

2. Zoek eens op: 1 Johannes 5 vers 7. Wie wordt er bedoeld met ‘het Woord’?
3. Achter de psalmen vinden we de Avondzang. Welk vers heeft alles met deze 

Zondag te maken?
4. Lees Matthéüs 3 vers 13 tot en met 17 eens. Kom je hier ook de drie Personen 

van het goddelijke Wezen tegen? Hoe dan?
5. Achter in je Bijbeltje staat onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. Lees de 

opschriften eens van de eerste tien artikelen. Welke twee artikelen hebben 
te maken met het onderwerp van Zondag 8?

6. Welke twee geloofsbelijdenissen worden er in de verklaring genoemd?
7. Weet je nog wat het kind op het strand deed waarover in de preek werd 

verteld? Wat wilde Augustinus ons hiermee leren?
8. Toen je gedoopt bent, hoorde je ook de Namen van een drie-enig God. 

Welke drie Namen werden genoemd bij het doopvont? En wat betekent dit 
voor jou?

Jongeren:
1. De Twaalf Artikelen beginnen heel vaak met de woorden: ‘Ik geloof’. Welk 

geloof wordt hier bedoeld?
2. Kun je het verschil uitleggen tussen geloofsinhoud en geloofsinstrument? 

Welk voorbeeld wordt er in de preek gebruikt?
3. In vraag 24 lezen we over God de Vader en onze schepping. Jezus was toch 

ook bij de schepping betrokken? (Joh. 1:3) Hoe leg je dit uit?
4. Zoek in je Bijbeltje de Geloofsbelijdenis van Athanasius eens op. In welke 

stad was Athanasius bisschop en in welk jaar is deze belijdenis opgesteld? 
Neem deze artikelen eens door. Tegen wie zijn deze artikelen vooral ge-
schreven? Lees artikel 44. Waaruit blijkt dat de kerk de belijdenis van de 
Drie-eenheid heel ernstig nam?

5. Wat heeft deze leer te zeggen in ons contact met de Jehova Getuigen?
6. Waarom wordt er in vraag 25 niet gevraagd naar het Godsbewijs? Kun je 

twee redenen noemen?
7. Waarom kun je het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest niet 

losmaken van elkaar?
8. Welk artikel uit onze Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat uitvoeriger op de 

leer van de Drie-eenheid in?
9. Noem minstens drie voorbeelden waarbij tijdens de zondagse eredienst de 

belijdenis van de Drie-eenheid aan de orde komt.


