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Vragen bij Zondag 13

Kinderen:
1. Lees Johannes 1 vers 14 eens voor. Wat is het verschil tussen een ‘enigge-

boren’ zoon en een ‘eerstgeboren’ zoon? 
2. Jij bent een kind van je vader en moeder. Hoe word je een kind van God?
3. Welke twee naturen heeft de Heere Jezus? Was Hij ook op aarde God? Kun 

je daar voorbeelden uit de Bijbel bij noemen?
4. Christus is de eeuwige Zoon van God, maar Hij is toch geboren in de kribbe 

van Bethlehem? Kun je dit uitleggen?
5. Als Jezus voor Kajafas staat, geeft Hij toe dat Hij de Zoon van God is. Hoe 

noemt Kajafas dit? En wat deed hij toen hij dit hoorde?
6. Het gaat in vraag 34 over ‘onze Heere’. Welke heer dienen we van nature?
7. Wanneer kunnen we alleen oprecht zeggen: Jezus is onze Heere? (1 Kor. 

12:3)
8. Kijk eens naar de vragen 1 en 34. Wat valt je op? Waarmee heeft de Heere 

Zijn kinderen gekocht?
9. Wat betekent: ‘dierbaar’ bloed? Ken je een geschiedenis uit het Oude  

Testament waarbij het bloed je leven kon redden?

Jongeren:
1. Kun je aan de hand van de verwijsteksten duidelijk maken dat Christus er 

al ‘van eeuwigheid af’ geweest is?
2. Hoe komt het dat we wel vaak spreken over de Heere en niet over onze Heere? 

Mogen we dit normaal vinden? Verklaar je antwoord.
3. Noem eens enkele voorbeelden uit de Schrift waarin Christus de Zoon van 

God genoemd wordt.
4. Welke drie verschillen noemt de verklaring tussen de Twaalf Artikelen en 

de geloofsbelijdenis van Nicea? Waarom dit verschil?
5. ‘Wij zijn uit genade tot kinderen Gods aangenomen …!’ Welke woorden 

ontbreken hier? Waarom zijn deze woorden fundamenteel? 
6. Wat is de enige Rustgrond voor Gods kinderen?
7. Wat wil het zeggen het eigendom van Christus te zijn? (1 Kor. 3:23)
8. Lees Johannes 8 vers 36. Wanneer zijn we waarlijk vrij? Wanneer hebben 

zonde en duivel geen macht meer in het leven van Gods kinderen?


