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Vragen bij Zondag 10

Kinderen:
 1. Wat betekent het woord ‘Voorzienigheid’? Lees Genesis 22 vers 14. Over 

welke geschiedenis gaat het hier? Was het toevallig dat Abraham een ram 
vond? Welk woord heeft dus met deze Zondag te maken?

 2. Wat zijn de drie punten (b’s) van de preek?
 3. ‘Toeval bestaat niet!’ Wat betekent dat? Toch worden de woorden ‘bij geval’ 

wel gebruikt (ook in de Bijbel). Lees Lukas 10 vers 31. Hoe staat het daar? 
Wat moeten we toch altijd bedenken?

 4. De Heere onderhoudt alle dingen. Kun je dit uitleggen?
 5. Zoek bij elke letter eens een verwijstekst op. Misschien kun je bij de letters 

c tot en met e wel geschiedenissen uit de Bijbel bedenken. 
 6. Is ziekte een straf van God?
 7. Je leest drie woorden in antwoord 28: geduld, dankbaarheid en goed toe-

voorzicht. Weet je wat deze woorden betekenen?
 8. Wat is volgens Kohlbrugge het dankbaarste schepsel? Waarom?
 9. Misschien ben je wel eens bang voor andere mensen of kinderen, omdat 

ze een grote mond hebben of heel sterk zijn. Lees het laatste regeltje van 
antwoord 28 eens voor. Waar moeten we dus altijd aan denken?

10. Hoe vaak wordt in Zondag 10 over Gods hand gesproken? Lees het nog 
eens voor. Heeft God dan handen? Wat bedoelen we daar dan mee?

11. Lees Romeinen 8 vers 37 tot en met 39. Wat kan er met een kind van God 
nooit gebeuren?

Jongeren:
 1. Welke twee onmededeelbare eigenschappen worden er genoemd bij het 

begin van antwoord 27? Lees Handelingen 17 vers 25. Wie spreekt hier? Bij 
welke gelegenheid worden deze woorden gezegd? Waarom was dat nieuw 
voor de luisteraars? Hoe zou men er nu op reageren?

 2. Wat zijn de drie werken van Gods voorzienigheid?
 3. Geef voorbeelden van het verkeerde gebruik van het woord ‘voorzienigheid’.
 4. De wereld wordt wel eens voorgesteld als een mechanisme, dat volgens 

natuurwetten verloopt. Waarom is dit onjuist? Kun je voorbeelden uit de 
Bijbel noemen, waarbij ‘natuurwetten’ doorbroken worden?

 5. Toeval als noodlot bestaat niet. Je kunt wel zeggen: ‘Toeval is iets wat je 
toevalt’, namelijk van de Heere en dan is het vol troost. Welke zaken wor-
den genoemd die ons uit de Vaderlijke hand van de Heere toekomen? Zien 
Gods kinderen hier altijd de Vaderlijk hand in? Geef enkele voorbeelden 
uit de Bijbel.

 6. Leidt voorspoed altijd tot dankbaarheid? En hoe is dat met tegenspoed?
 7. Wat is een kenmerk van echte dankbaarheid?
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 8. Kun je voorbeelden uit je eigen leven noemen of uit je omgeving, waarin 
je duidelijk de hand van de Heere opgemerkt hebt?

 9. We hebben het tegenwoordig over de maakbaarheid van de samenleving. 
Waarom is het onjuist hierover te spreken? Welk Bijbels antwoord hebben 
christenen hierop?

10. Wat is de troost van vraag 28? Kun je het met eigen woorden zeggen? 
Waarom is de noodlotsgedachte zo troosteloos?

11. In Prediker 12 vers 1 lees je een opdracht en een waarschuwing. Welke zijn 
dat?


