Vragen bij Zondag 15
Kinderen:
1. Wat is er op Goede Vrijdag gebeurd? Waarom wordt die dag een Goede
Vrijdag genoemd?
2. Zoek Jesaja 53 vers 4 eens op. Wat heeft de Heere daar ‘op Zich genomen’
en wat heeft Hij daar ‘gedragen’? Wat dachten de mensen toen ze Jezus
zagen lijden?
3. De Heere Jezus heeft ‘aan lichaam en ziel’ geleden. Kunnen jullie hier voorbeelden van geven? Waarom was het lijden naar de ziel zo verschrikkelijk?
4. Lees antwoord 37. Wat is een ‘zoenoffer’? Zoek Efeze 5 vers 2 eens op.
Welk woord staat hier in plaats van zoenoffer? Aan welk offerdier denken
we hier vooral? Welk groot wonder lezen we verder in dit vers?
5. Welke twee namen komen er in de Twaalf Artikelen voor?
6. Lees Psalm 69 vers 5. Waarom slaat dit vers op de Heere Jezus?
7. Waarvan verlost de Heere Jezus door Zijn lijden? Wat verwierf Hij door
Zijn lijden?
8. Lees Johannes 18 vers 38. Wat zei Pilatus tegen de Heere Jezus? Wat zei
Pilatus tegen de Joden? Wat had Pilatus moeten doen?
9. Waarom moest de Heere Jezus aan het kruis sterven? Wie werden er vroeger ook wel gekruisigd? Moet je medelijden met de Heere Jezus hebben?
De Heere Jezus was geen martelaar. Kun je dat uitleggen?
10. In het dankgebed na jouw doop is er voor je gebeden. Zoek het zinnetje
dat ik bedoel eens op uit het doopformulier en lees het eens voor.
Jongeren:
1. Noem de trappen van Christus’ vernedering en de trappen van Zijn verhoging.
2. ‘Geleden onder Pontius Pilatus’. Waarom behoort de geboorte van Jezus
ook tot de trappen van Zijn vernedering?
3. Lees 1 Petrus 2 vers 24. Welk vers uit Jesaja 53 past hierbij? Lees de kanttekening bij dit vers. Waar komt deze zin voor: ‘Ik voor u, daar gij anders
de eeuwige dood had moeten sterven’? Wat betekenen deze woorden voor
jou persoonlijk?
4. Christus heeft de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke
geslacht gedragen. Wat wordt hiermee bedoeld? Wat wordt hier niet mee
bedoeld? Lees Dordtse Leerregels hoofdstuk II, paragraaf 3 en 8.
5. Zoek 1 Korinthe 5 vers 7 eens op. Hoe wordt Christus hier genoemd?
Waarom wordt Hij zo genoemd? Wat houdt het volgen van Christus in
volgens dit vers?
6. Waarom was het nodig dat Christus door een aardse rechter onschuldig
verklaard werd? Hoe kan het dan zijn, dat Hij door God ‘schuldig’ verklaard
werd?
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7. 2 Korinthe 5 vers 21 is een kerntekst. Wat betekent ‘Hij is zonde voor ons
gemaakt’? Welke onuitsprekelijke troost ligt er in dit vers? Heb je wel eens
gehoord van ‘de vrolijke ruil’, waar Maarten Luther zo door getroost werd?
8. De Rechter van hemel en aarde moet de zonden straffen. Waarom? Hij
straft de zonden echter niet twee keer. Wat bedoelen we daarmee?
9. Lees Galaten 3 vers 13. Naar welk gedeelte uit het Oude Testament verwijst
deze tekst? Hoe zien we hier de afschuwelijkheid van onze zonden?
10. De zonde van ongeloof wordt de grootste zonde genoemd. Kun je dit uitleggen in het licht van de algenoegzaamheid van Christus’ kruisverdienste?
11. Pilatus zei: ‘Wat moet ik met Jezus doen?’ Wat zeg jij van Hem?
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