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Vragen bij Zondag 9

Kinderen:
 1. Wat is ‘scheppen’? Leer Genesis 1 vers 1 uit je hoofd!
 2. Welk zinnetje lezen we in Genesis 1 aan het einde van elke scheppingsdag?
 3. God onderhoudt en regeert de wereld. Zoek twee verwijsteksten op die 

hierover gaan en lees ze voor.
 4. In de verklaring van de Catechismus lezen we over de ‘herschepping’. Wat 

wordt daarmee bedoeld? Waarom is dit net zo’n groot wonder als de schep-
ping?

 5. Is God ook jouw Vader? Lees Johannes 1 vers 12.
 6. God zorgt voor lichaam en ziel. Hoe staat dat in antwoord 26? Uit welke 

woorden kun je opmaken dat hier een gelovige, een kind van God, aan het 
woord is?

 7. Wat wordt er bedoeld met ‘jammerdal’? Kan tegenspoed ook nuttig zijn? 
Zijn er dingen in je leven die je moeilijk vindt? 

 8. Wie wordt er bedoeld met ‘de lijdende Borg’?
 9. Lees Jesaja 46 vers 4. Over wie gaat het hier? Hoe vaak komt het woordje 

‘Ik’ in deze tekst voor? Waar blijkt uit deze tekst de zorg van de Heere?
10. De Heere kan en wil voor ons zorgen. Zoek Matthéüs 6 vers 33 eens op. 

Wat moet je eerst zoeken? Wat zoeken wij vaak? Wat belooft de Heere in 
deze tekst? Wat belooft de Heere in onze doop?

11. Zijn alle kinderen schaapjes van de Goede Herder? Ken je het kindergebed: 
‘Laat mij van die grote kudde ook een heel klein schaapje zijn?’ Hoe word 
je een schaap van de Goede Herder?

12. Welk vers uit de berijmde Psalm 25 past goed bij Zondag 9?

Jongeren:
 1. Hoe kun je aantonen, dat bij de schepping van de wereld, zowel de Vader 

als de Zoon en de Heilige Geest betrokken waren?
 2. Lees artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Over welk gedeelte 

van antwoord 26 handelt dit artikel?
 3. Noem enkele fundamentele verschillen tussen de scheppingsleer en de 

evolutieleer. Denk ook aan de visie op mens en dier. Kun je enkele voor-
beelden noemen uit de actualiteit en het publieke debat, waaruit blijkt dat 
er steeds meer een verschuiving optreedt in de visie op mens en dier?

 4. God als Rechter of God als Vader. Waar hangt het van af of Gods kinderen 
de Vadernaam op de lippen durven nemen?

 5. Lees Romeinen 8 vers 15. Welke tegenstelling lezen we hier? Uit welk 
woord blijkt, dat het enkel genade is? Bij welke van de twee behoor jij?

 6. Wat is het verschil tussen onbezorgd zijn en zorgeloos zijn?
 7. God zorgt voor Zijn kinderen. Betekent het dat ze alles krijgen wat ze wil-

len hebben?
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 8. In antwoord 26 komt ook het probleem van het lijden aan de orde. Waar 
komt het lijden vandaan? Wat wordt bedoeld met het ‘kwaad’ dat God je 
toeschikt?

 9. Waarom zal de leer van Gods voorzienigheid zoveel verzet bij de mensen 
oproepen?

10. Waarom kan en wil God het kwade in het leven van Zijn kinderen ten beste 
keren?

11. Hoe is de almachtige God in drieërlei opzicht Vader?


