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Vragen bij Zondag 1

Kinderen:
 1. Wanneer heb je troost nodig?  
 2. Ben jij wel eens verdrietig? Waarom?
 3. Zoek in je Bijbeltje 2 Korinthe 7 vers 10 op. Welk verdriet (droefheid) wil 

de Heere hier troosten?
 4. Koning Hizkía was ook eens verdrietig (Jes. 38:17). De Heere heeft hem 

toen getroost. Wat zei Hizkía toen? (Jes. 38:17b)
 5. In Lukas 2 vers 25 tot en met 30 lezen we dat Simeon ‘de Vertroosting 

Israëls’ verwachtte. Wie werd daarmee bedoeld?
 6. Wat betekent de Naam ‘Jezus’ ook al weer?
 7. In antwoord 1 van de Catechismus lees je: ‘Die met Zijn dierbaar bloed’. 

Wat bedoelen we met ‘dierbaar’?
 8. Wat gebeurde er toen de duivel ‘de genadeslag’ heeft gekregen? In welk 

vers van Genesis 3 was dit al voorzegd?
 9. Lees Matthéüs 10 vers 29. Niet alleen de haren van je hoofd zijn geteld, 

maar waar zorgt de Heere ook voor?
10. Welke drie dingen (stukken) moet je ‘weten’ om echt gelukkig (zalig) te 

leven en te sterven? Moet je het alleen maar weten met je hoofd (verstand)?
11. Welke zes woorden moeten we dus onthouden?
12. Gaat het in het antwoord van de Catechismus alleen over de verlossing van 

onze ziel?
13. Welke Zondagen gaan over de ellende, welke over de verlossing en welke 

over de  dankbaarheid?

Jongeren:
 1. Welke verzen uit 1 Petrus 1 sluiten goed aan bij de inhoud van vraag 1 van 

de Catechismus?
 2. Waarom wordt de troost uit vraag 1 ‘de enige troost’ genoemd?
 3. Waarom is de troost die de wereld biedt ‘een schrale troost’?
 4. Je hoort vaak: ‘De onderwijzer van de Catechismus stelt zich op het stand-

punt van het geloof.’ Wat bedoelen we daarmee? 
 5. Op welke manier merk je bij het antwoord van vraag 1 dat de opsteller van 

de Catechismus vanuit de zekerheid van het geloof spreekt?
 6. De catechismuspreek is ook Woordverkondiging. Wat bedoelen we daar-

mee? (Denk aan de verwijsteksten.)
 7. Wat bedoelen we met ‘de heerschappij van de duivel’? Lees hiervoor  

Matthéüs 4 vers 1 tot en met 11. Was de satan werkelijk zo machtig, als 
hij zich tegenover de Heere Jezus voordeed? Wat betekent het, dat hij de 
‘overste van deze wereld’ genoemd wordt?

 8. Hoe ervaar je de heerschappij van de duivel in je eigen leven? Geef ook 
eens een voorbeeld. 
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 9. Welke betaling geldt dus alleen voor God?
10. Wat is een van de wezenlijke verschillen tussen het christendom en de 

islam? Hoe leg je dit uit aan een moslim? 
11. Een echte christen is het eigendom van Christus. Welke gevolgen heeft dit 

voor het leven en sterven van een christen?
12. Kun je uitleggen waarom de drie stukken (zaken) in deze volgorde geleerd 

moeten worden? 
13. Welk woord zit in het woord ‘verlossing’ en welke psalm wordt in de ver-

klaring van Zondag 1 als voorbeeld genoemd?
14. Wat wordt bedoeld met de woorden ‘voorwerpelijk’ en ‘onderwerpelijk’ als 

het gaat om de verlossing door Christus?
15. Als je eenmaal zekerheid hebt van je aandeel aan Christus, twijfel je dan 

nooit meer?


