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Vragen bij Zondag 4

Kinderen:
 1. God vraagt dat we al Zijn geboden helemaal volmaakt (helemaal goed) 

zullen houden. Is dat wel eerlijk? Dat kunnen we toch nooit?
 2. Ken jij een ander woord voor ‘aangeboren zonden’?
 3. Noem eens enkele ‘werkelijke zonden’ uit je eigen leven.
 4. Welk voorbeeld staat er in de verklaring om duidelijk te maken dat we Gods 

goede gaven verkwist hebben?
 5. Wat zijn tijdelijke straffen? Kun je enkele voorbeelden uit de Bijbel noemen?
 6. Wat wordt er bedoeld met de eeuwige straf?
 7. Weet jij wat ‘majesteitsschennis’ is? Wat bedoelen we als we zeggen dat 

‘elke zonde Majesteitsschennis’ is?
 8. Over welke zonde wordt gesproken in Johannes 16 vers 8 tot en met 11?
 9. Zoek eens enkele verwijsteksten op die bij de antwoorden staan en lees ze 

eens voor.

Jongeren:
 1. Waarom was de val van de mens geen ‘ongeluk’? (vr. en antw. 9)
 2. De mens heeft zichzelf beroofd van al deze gaven. Wat wil dat zeggen? 

Welke gaven worden hier bedoeld?
 3. Waarom kunnen we de duivel niet de schuld geven van onze val?
 4. God kan de zonden onmogelijk door de vingers zien. Waarom niet?
 5. Vaak wordt gezegd: ‘Maar God is toch liefde?’ Welk antwoord geven we 

hierop?
 6. Welk onderscheid maken we als we spreken over de dood?
 7. Lees Hebreeën 12 vers 5 tot en met 8. Wat is het verschil tussen straf en 

kastijding?
 8. Het verbond tussen God en Adam wordt ook het werkverbond genoemd. 

Wat houdt dat in?
 9. Ons idee van wat we rechtvaardig en onrechtvaardig vinden is door de geest 

van de tijd aangetast. Kun je daar vanuit de verklaring van de Catechismus 
enkele voorbeelden van geven?

10. Wat is het verschil tussen genade en gratie?
11. Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking: ‘Gods volk leert God recht en 

gerechtigheid toeschrijven’? Denk ook aan de moordenaar aan het kruis. 
Wat zei hij tegen Jezus? 


