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Vragen bij Zondag 11

Kinderen:
 1. Weten jullie nog de punten van de preek? Welk hoofdstuk uit de Bijbel 

werd gelezen? Waarom dit hoofdstuk, denk je?
 2. Kennen jullie nog andere namen uit de Bijbel die dezelfde betekenis hebben 

als de Naam Jezus? Wat is natuurlijk het grote verschil tussen deze mensen 
en de Heere Jezus?

 3. Wat is het verschil tussen onze namen en de Naam Jezus?
 4. Wat is zalig maken?
 5. Leer Handelingen 4 vers 12 uit je hoofd. We noemen dit wel een kerntekst. 

Wat zouden we hiermee bedoelen?
 6. Een andere naam voor Zaligmaker is Redder. Hij brengt van het grootste 

kwaad tot het hoogste goed. Wat is (voor jou) het grootste kwaad? Wat is 
(voor jou) het hoogste goed?

 7. Wat zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 10 tot en met 11 over de Heere Jezus?
 8. Als de Heere in het hart gaat werken, gaan er eigenlijk drie werken. Welke 

drie zijn dat?
 9. Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus. Waarom deden ze dat? 

Kun je nog tot de Heere Jezus gebracht worden? Kun je tegenwoordig ook 
nog naar de Heere Jezus toe gaan?

10. Lees antwoord 30. Wat is dus nodig om de Heere Jezus in je hart te ont-
vangen? Wat betekent dat dan?

11. Ezau zei: ‘Ik heb veel.’ Jakob zei: ‘Ik heb alles.’ Wat bedoelde Ezau met 
‘veel’? Wat bedoelde Jakob met ‘alles’? Wat is voor jou het belangrijkste in 
het leven?

Jongeren:
 1. Wat betekent de Naam Jezus? Geef eens een ander woord voor ‘Zaligmaker’.  

Lees de kanttekening bij het gedeelte van Matthéüs 1 vers 21.
 2. In antwoord 29 spreekt het geloof. Wat bedoelen we hiermee? Is Jezus nu 

een Zaligmaker voor ‘gelovigen’ of voor ‘zondaren’? Kun je dit uitleggen?
 3. Je hoort wel eens de uitdrukking: ‘De Heere Jezus is geen halve, maar een 

hele Zaligmaker.’ Wat bedoelen we hiermee?
 4. Jozua, de opvolger van Mozes, wordt wel een type van Christus genoemd. 

Kunnen jullie een aantal overeenkomsten en een aantal verschillen noemen?
 5. Je kunt ook de zaligheid en welvaart bij de heiligen, jezelf of ergens anders 

zoeken. Geef van elk van de drie een voorbeeld. 
 6. Waarom is het zo erg als we in Hem niet een volkomen Zaligmaker zien?
 7. Ongerechtigheid is vreselijk, maar eigengerechtigheid ook. Wat bedoelen 

we met dit laatste? 
 8. Wat bedoelen we met de uitdrukking: we proberen de zaligheid te verkrij-

gen vanuit het werkverbond?
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 9. Wanneer ga je de zaligheid bij de Heere Jezus zoeken?
10. Farao en de verloren zoon zeiden allebei: ‘Ik heb gezondigd.’ Ze zeiden 

hetzelfde. Toch was er verschil in hun belijdenis. Welk verschil?
11. Lees Galaten 5 vers 4. Is dat geen tegenstelling? We moeten toch zo goed 

mogelijk de wet houden om zalig te worden? 
12. De ware gelovigen hebben in Christus alles wat tot hun zaligheid nodig is. 

Welke weldaden hebben ze dan in Hem?
13. Wat is het kenmerkende verschil tussen het christendom en de andere 

wereldgodsdiensten?


