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Vragen bij Zondag 12

Kinderen:
 1. Wat waren de drie punten van de preek?
 2. Wat betekent de Naam Christus? Hoe wordt Hij in het Oude Testament 

genoemd?
 3. Waarmee is Christus gezalfd? Tot welke drie ambten is Christus gezalfd?
 4. Wie werden er eens door Samuël gezalfd? Waarmee?
 5. Zoek Psalm 133 eens op. Wie werd daar gezalfd en waarmee?
 6. Waar werd de naam ‘christen’ voor het eerst gegeven? Zoek het vers eens 

op in Handelingen 11.
 7. ‘Christen’ was eerst een scheldnaam en later werd het een erenaam. Ben jij 

wel eens uitgescholden omdat je naar de kerk ging of omdat je bad? Wat 
deed je toen?

 8. Ben je al een echte christen als je gedoopt bent, of als je naar de kerk gaat 
en in je Bijbeltje leest? Probeer het eens met eigen woorden te zeggen.

 9. Wat was het werk van een priester? Waarom wordt de Heere Jezus een 
Priester genoemd?

Jongeren:
 1. Wanneer is Christus gezalfd? (Spr. 8)
 2. Welke twee dingen worden met de zalving aangeduid?
 3. Wat betekent in vraag 31 het woord ‘verordineren’?
 4. Het Nieuwe en het Oude Testament zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-

den. Lees Hebreeën 1 vers 9 eens? Welke psalm wordt hier geciteerd?
 5. We lezen in vraag 31: ‘… Die ons de verborgen raad en wil Gods van onze 

verlossing volkomen geopenbaard heeft …’ Naar welke tekst wordt hier 
verwezen? Wat maakt dit Schriftgedeelte ons duidelijk?

 6. Lees vraag 32. Welke vier vruchten vloeien hier voort uit het lidmaatschap 
van Christus?

 7. Waaruit blijkt in Johannes 4 vers 16 tot en met 26 dat Christus Profeet is?
 8. Lees Efeze 4 vers 12. Met welk doel heeft God de ambten aan Zijn Kerk 

gegeven?
 9. Hoe zien wij de drie ambten van Christus ook terug in de kerkelijke ambten?
10. Hoe komt het Koninklijk ambt van Christus tot uiting?
11. Op welke wijze worden Gods kinderen de zalving van Christus deelachtig? 

Probeer dit aan de hand van een voorbeeld uit te leggen.


