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Zondag 25, vraag en antwoord 66 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 66 
 

Wat zijn sacramenten?  

De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen,                        

van God ingezet,                                                                                                                                                      

opdat Hij ons door het gebruik daarvan                                                                              

de belofte van het Evangelie                                                                                                  

des te beter te verstaan geeft (= duidelijk maakt)                                                               

en verzegelt (= vastmaakt, bevestigd);                                                                                  

namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus,                                         

aan het kruis volbracht,                                                                                         

vergeving van de zonden en het eeuwige leven                                                                          

uit genade schenkt (= geeft).  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=heilig+avondmaal&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pknmaassluis.nl/grootekerk/diensten&ei=VY9bVbqRMouSsgGuoIBw&bvm=bv.93756505,d.bGg&psig=AFQjCNE-CqA9aLF2s-0qqcDzvUaBCmA1cw&ust=1432150210380377
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Moeilijke woorden 

sacramenten = ……………………….………...……………………………………………………….. 

waarteken = ………………………..…………………..………………………………………………… 

zegel = ……………………………………..……………….…..…..……………………………………… 

de belofte van het Evangelie = ………………….…………..…….…..……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opdrachten 

1. Wat zijn sacramenten? 

• ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………...……………………………………………………………………………

…..………………………..……………………………………………………………………….. 

2. Wie heeft de sacramenten ingesteld? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Welke sacramenten zijn er in het Oude Testament? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

4. En welke in het Nieuwe Testament? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Waarheen wijzen Gods Woord en de sacramenten?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

Extra 

De bijbel en de sacramenten worden genademiddelen genoemd. 

Wat zijn dat precies? Hoe moet je daarmee omgaan? Daarover gaan 

we het met elkaar hebben. 

  

Wat zijn genademiddelen? 

Wat moet je doen met je Bijbel?  

Wat moet je doen als er in de kerk  

gepreekt wordt?  

Wat moet je doen als er in de kerk 

 Sacramenten bediend worden?  
Heb je verbeterpunten voor jezelf?       

Bid je daar ook voor?  
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Zondag 26/27, vraag en antwoord 69 - 72 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 69 
 

Hoe wordt u in de Heilige Doop vermaand (= geleerd) en verzekerd 

dat de enige offerande van Christus,                                                                             

aan het kruis geschied (= gebeurd),                                                                                             

u ten goede komt (= voor u is)? 

Zó, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet                                                                                 

en daarbij toegezegd (= beloofd) heeft,                                                                                             

dat ik zo zeker met Zijn bloed en Geest                                                                          

van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden,                                     

gewassen ben,                                                                                                                   

als ik uitwendig met het water,                                                                                                   

dat de onzuiverheid van het lichaam pleegt (= gewoon is) weg te nemen, 

gewassen ben.  

 

 

Vraag 72 
 

Is dan het uiterlijke waterbad                                                                       

de afwassing van de zonden zelf? 

Nee,                                                                                                                                         

want alleen                                                                                                                     

het bloed van Jezus Christus                                                                                            

en de Heilige Geest                                                                                                      

reinigt ons van alle zonden. 
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Moeilijke woorden 

vermanen = ………………..………….………...……………………………………………………….. 

verzekeren = ………………………..……………..…..………………………………………………… 

onreinheid = ………………………...…..……………….…..…..……………………………………… 

toezeggen = ………………….…………..…….…..……………………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Waar moet je op letten als er iemand gedoopt word?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wat zegt het water van de Doop?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wat is het teken van de Doop?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Wat is het zegel van de Doop? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Wie heeft de Doop ingezet? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Extra 

Waarschijnlijk ben jij ook gedoopt. Een aantal vragen om over na te 

denken. 

1. Wanneer ben jij gedoopt? 

2. Welke dominee heeft jou gedoopt? 

3. Vraag je ouders of ze je doopkaart voor je willen opzoeken. Wat 

staat daarop? 

4. Wat betekent het voor jou dat je gedoopt bent? 

5. Het Doopsformulier zegt dat God door de Doop een verbond met 

jou maakt. Wat houdt dat in? 

6. Wat zegt God door de Doop tegen jou? En wat vraagt God door de 

Doop van jou?  
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Zondag 27, vraag en antwoord 74 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 74 
 

Zal men ook de jonge kinderen dopen? 

Ja, want aangezien (= omdat) zij                                                                                         

zowel als (= net als) de volwassenen                                                                                

in het verbond van God en in Zijn gemeente begrepen zijn,                                                                                                                                    

en dat hun door Christus’ bloed de verlossing van de zonden                                            

en de Heilige Geest, die het gelooft werkt,                                                                     

niet minder dan de volwassenen toegezegd (= beloofd) wordt,                                         

zo (= daarom) moeten zij ook door de Doop,                                                                     

als door het teken van het verbond,                                                                                      

in de Christelijke Kerk ingelijfd (= ingevoegd)                                                                           

en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden (= apart 

gezet) worden,                                                                                                                                                

zoals in het Oude Verbond of Testament door de besnijdenis geschied                     

(= gebeurd) is, waarvoor in het Nieuwe verbond de Doop ingezet is.  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjwgYOus8cCFck5FAodgm8Gpg&url=http://www.spakenburg-zuid.nl/nieuws/&ei=lobTVcjNCMnzUILfmbAK&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNFFX0X_Ivlipc_kjh1JTv6fRBmYoQ&ust=1440012271107493
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Moeilijke woorden 

begrepen zijn = ………………..………….………...….…………………………………………….. 

toezeggen = ………………………..……………..…..………………………………………………… 

inlijven = ………………………….…...…..……………….…..…..……………………………………… 

onderscheiden = ………………….………….…..……………………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Moeten ook jonge kinderen gedoopt worden?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wat belooft God door de Doop aan kinderen?   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat eist God van kinderen door de Doop?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat was in het Oude Testament het teken van het verbond?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Welk onderscheid maakt de Doop? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Zondag 28, vraag en antwoord 75 - 76 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 75 
 

Hoe wordt u in het Heilig Avondmaal vermaand (= geleerd)                                                

en verzekerd dat u aan de enige offerande van Christus,                                                 

aan het kruis volbracht,                                                                                                       

en aan al Zijn goed (= bezittingen)                                                                   

gemeenschap (= verbinding) hebt?  

Zó, dat Christus mij en alle gelovigen                                                                                           

tot Zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten                                                                    

en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft,                                                              

en daarbij ook beloofd heeft:  

- Eerst dat Zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis                               

geofferd en gebroken                                                                                             

en Zijn bloed voor mij vergoten (= uitgegoten) is,                                          

als ik met de ogen zie dat het brood des Heeren (voor) mij 

gebroken en de drinkbeker (aan) mij medegedeeld (= gegeven) 

wordt; 

- En ten andere dat Hij Zelf mijn ziel                                                                   

met Zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed                                                   

zó zeker tot het eeuwige leven                                                                              

spijst (= eten geeft) en laaft (= drinken geeft),                                                               

als ik het brood en de drinkbeker des Heeren                                                       

(als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus)                                

uit de hand van de dienaar (= dominee) ontvang                                                     

en met de mond geniet. 
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Vraag 76 
 

Wat is dat te zeggen (= wat betekent dat): het gekruisigd lichaam 

van Christus eten en Zijn vergoten (= uitgegoten) bloed drinken?  

Het is niet alleen met een gelovig hart                                                                

het hele lijden en sterven van Christus                                                               

aannemen en daardoor vergeving van zonden                                                                   

en het eeuwige leven verkrijgen (= krijgen),                                                              

maar ook daarnaast door de Heilige Geest,                                                                

Die en in Christus en in ons woont,                                                                                       

zó met Zijn heilig lichaam                                                                                              

hoe langer hoe meer verenigd (= samengevoegd) worden,                                            

dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn,                                                           

nochtans (= toch) vlees van Zijn vlees en been (= bot)                                                        

van Zijn gebeente (= botten) zijn,                                                                                 

en dat wij door één Geest (zoals de leden van een lichaam door één ziel) 

eeuwig leven en geregeerd worden.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmqtsbltccCFUnsFAodXgIArw&url=http://www.hetbakkertje.nl/index.php/vier-granen-brood.html&ei=Ps3UVcmTOcnYU96EgPgK&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNFzSUNefi_BY0jbBnnYPKzO6fsyCw&ust=1440095876558233
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Moeilijke woorden 

spijzen = ….………………………..………….………...….…………………………………………….. 

laven = ….……………………..……………..…..………………………………………………………… 

gemeenschap hebben = ……………..…………….…..…..……………………………………… 

verenigen = ……..……………….………….…..……………………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Wat was ook alweer een sacrament? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wat zijn de tekenen bij het Heilig Avondmaal en waarheen wijzen 

ze?   

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Welke zekerheid geeft het Heilig Avondmaal aan Gods kinderen?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat wordt in hen sterker gemaakt door het Heilig Avondmaal?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Wie maakt Gods kinderen steeds meer één met de Heere Jezus? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Extra 

Teken je mee? Teken alles wat er op de Avondmaalstafel staat als het 

Heilig Avondmaal wordt gehouden.  
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Zondag 29/30, vraag en antwoord 78 - 80 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 78 
 

Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk (= echte) lichaam en 

bloed van Christus? 

Nee;                                                                                                                                 

maar zoals het water in de Doop niet                                                                          

in het bloed van Christus veranderd wordt,                                                               

noch (= en ook niet) de afwassing van de zonden zelf is                                                    

(waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is),                                               

zó wordt ook het brood in het Avondmaal niet                                                                        

het lichaam van Christus Zelf,                                                                                                     

hoewel het naar de aard (= de natuur) en de eigenschap (= het kenmerk) 

van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. 

 

Vraag 80 
 

Welk onderscheid (welk verschil) is er tussen het Avondmaal des 

Heeren en de paapse (= roomse) mis?  

Het Avondmaal des Heeren betuigt ons (= laat ons weten)                                        

dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben                                        

door de enige offerande van Jezus Christus                                                          

die Hij eenmaal aan het kruis volbracht heeft,                                                                            

en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd (= ingevoegd), 

Die nu naar Zijn menselijk natuur niet op de aarde maar in de hemel is, 

aan de rechterhand van God Zijn Vader,                                                                       

en daar van ons wil aangebeden zijn.                                                                                

Maar de mis leert dat de levenden en de doden                                                     

niet door het lijden van Christus vergeving van zonden hebben,                                             
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tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen                                                                              

van de mispriesters geofferd wordt,                                                                                       

en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van (= in)                                                      

het brood en de wijn is,                                                                                                                  

en daarom ook daarin moet aangebeden worden.                                                           

En zo is de mis in de grond anders niet dan                                                                 

een verloochening (= ontkenning)                                                                          

van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus,                                    

en een vervloekte afgoderij.  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLy16f7qtccCFUbxFAodx-UBuw&url=http://www.snapspots.nl/fotolocatie/L272.html&ei=89LUVfzvF8biU8fLh9gL&psig=AFQjCNFsHTb5LVEUOq9fQzoQBMPn0FBjFw&ust=1440097276482467
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Moeilijke woorden 

wezenlijk = ….………………………..……….………...….…………………………………………….. 

onderscheid = ….…………..……………..…..………………………………………………………… 

betuigen = ……………..…………….…..…………………………..…………………………………… 

verloochenen = ……..……………….………….…..…………………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Wie is de hemelse Bruidegom? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wie is Zijn bruid?   

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Hoe vindt het huwelijk plaats? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat is voor Gods kinderen als een trouwring? 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Veranderen bij het Heilig Avondmaal het brood en de wijn echt in 

het lichaam en het bloed van de Heere Jezus? 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Wat leert de roomse mis over het offer van de Heere Jezus? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Wat leert de roomse mis over het brood?  

………………………………………………………………………………………………………… 

8. Wat leert Gods kind door het Heilig Avondmaal?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Wanneer is dit huwelijk volmaakt? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Afronding  

Gebruik de tijd die je over hebt om voorgaande lessen af te ronden.  
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Zondag 30, vraag en antwoord 81 - 82 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 81 
 

Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld? 

Voor degenen,                                                                                                                       

die zichzelf vanwege hun zonden mishagen (= verafschuwen)                                     

en nochtans (= toch) vertrouwen,                                                                                        

dat deze (zonden) hun om Christus’ wil vergeven zijn,                                                    

en dat ook de overblijvende (= overgebleven) zwakheid                                                    

met Zijn lijden en sterven bedekt is;                                                                         

die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken                                            

en hun leven te beteren.                                                                                                          

Maar de hypocrieten (= huichelaars)                                                                      

en die zich niet                                                                                                              

met een waar hart tot God bekeren,                                                            

die eten en drinken zichzelf een oordeel.  

 

 

Vraag 82 
 

Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen,                                             

die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige                                     

en goddeloze mensen aanstellen (= gedragen)? 

Nee, want zó wordt het verbond van God ontheiligd,                                                  

en Zijn toorn over de hele gemeente verwekt.                                                        

Daarom is de christelijke Kerk schuldig, naar de ordening (= het bevel) 

van Christus en Zijn apostelen zulken (mensen),                                                                                                               

totdat zij betering (= verbetering) van hun leven bewijzen (= laten zien), 

door de sleutelen van het hemelrijk uit (= buiten) te sluiten.  
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Moeilijke woorden 

mishagen = ….…………………………..….………...….…………………………………………….. 

nochtans = ….…………..……...…………..…..………………………………………………………… 

hypocrieten = ……………..…………….…………………………,…………………………………… 

aanstellen = ……..……………….……………….…..…………………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Wie mogen er aan het avondmaal? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat vertrouwen ze? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat verlangen ze? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Voor wie is het avondmaal niet? 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wat moet de tafelwacht met deze mensen doen?  

………………………………………………………………………………………………………… 

Extra  

In vraag en antwoord 81 staan vijf dingen die in je hart kunnen zijn. 

Zoek deze bijbelteksten op. Wie zegt/is dit en bij welk van deze vijf 

dingen hoort hij/zij?  

2 Timotheüs 4:10 / psalm 86:11 / Klaagliederen 5:16 / Jesaja 38:17 / Mattheüs 26:25 
 

 Wie?  

Zichzelf mishagen vanwege zijn zonden  

Vertrouwen dat zijn zonden vergeven zijn  

Begeren om te leven zoals de Heere wil  

Leven als een hypocriet  

Zich niet met heel het hart tot God 

bekeren 
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Zondag 31, vraag en antwoord 83 -85 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 83 

                                                                                                                                     

Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? 

De verkondiging van het heilig Evangelie                                                               

en de christelijke ban of uitsluiting (= verwijdering)                                               

uit de christelijke gemeente,                                                                                 

door welke twee stukken  (= dingen)                                                                        

het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan                                                           

en voor de ongelovigen toegesloten (= dichtgedaan) wordt.  

 

Vraag 85 

                                                                                                                                     

Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de 

christelijke ban? 

Als volgens het bevel van Christus, diegenen,                                                                      

die onder de christelijke naam ónchristelijke leer of leven voeren                        

(= uitdragen), nadat zij verschillende keren broederlijk vermaand zijn,                         

van hun dwalingen of schandelijk leven niet willen aflaten (= loslaten), 

van de gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd (= 

aangesteld) zijn, aangebracht (= gemeld) worden;                                              

en zo zij zich aan de vermaning niet storen, van hen door het verbieden 

van de sacramenten uit de christelijke gemeente,                                                          

en van God Zelf uit het Rijk van Christus gesloten worden;                                                 

en weer als lidmaten van Christus en Zijn gemeente aangenomen,                                  

wanneer zij waarachtige (ver)betering beloven en bewijzen (= laten 

zien).  
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Moeilijke woorden 

uitsluiting = ….………………………..……….……….….…………………………………………….. 

stukken = ….…………..…………….……..…..………………………………………………………… 

aanbrengen = ……………..…………….…..………………………..………………………………… 

bewijzen = ……..……………………….………….…..…………………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Wat is het Koninkrijk van God? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wie heeft de sleutels van dit Koninkrijk? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Aan wie heeft Hij ze gegeven? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Hoeveel sleutels zijn dit? 

• ……………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………… 

5. Wat moet er gebeuren met iemand uit de kerk die niet leeft zoals 

de Heere wil?  

Hij moet eerst ……………….…………………………………………………….. worden 

door iemand die de zonde gezien heeft; en wanneer hij niet luistert 

moet hij door de  ………………………………………………. gewaarschuwd 

worden; als hij blijft zondigen moet hij uit de gemeente ………………… 

………………………… worden.  

 

Extra 

Je ziet je klasgenootje iets verkeerds doen. Wat moet jij dan eigenlijk 

doen? Wat moet je doen als hij/zij niet naar je luistert? Is het moeilijk om 

iemand te waarschuwen? Wat is een goede manier om te waarschuwen?  

“Tucht is christelijk als daarin Christus’ handen te voelen                             

en Zijn ogen te zien zijn”. 
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Het derde deel 

Hoe wij God 

dankbaarheid 

moeten bewijzen 
 

  



18 
 

Zondag 32, vraag en antwoord 86 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 86 
 

Aangezien wij uit onze ellende, zonder enige verdienste onzerzijds (= van 

onze kant), alleen uit genade door Christus verlost zijn,                                              

waarom moeten wij dan nog goede werken doen?  

Daarom dat (= omdat) Christus,                                                                                            

nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft,                                          

ons ook door Zijn Heilige Geest tot Zijn (even)beeld vernieuwt,                                                                                    

opdat wij ons:                                                                                                                        

- met ons ganse (= hele) leven Gode dankbaarheid voor Zijn weldaden     

bewijzen (= laten zien), en Hij door ons geprezen wordt.                                            

- Daarna ook, dat elk  bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten 

verzekerd (= zeker gemaakt) is,                                                                                       

- en dat door onze godzalige wandel (= ons godvrezend leven) onze 

naasten ook voor Christus gewonnen (= overgehaald) worden.  
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Moeilijke woorden 

evenbeeld = ……….………………….………...……………………………………………………….. 

verzekerd = ………………………..…………………..………………………………………………… 

wandel = …………………………………..……………….…..…..……………………………………… 

gewonnen = ………………….…………..…….…..……………………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Waaruit zijn Gods kinderen verlost? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Waarom heeft de Heere Jezus dit gedaan?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Waarom doen Gods kinderen nu goede werken? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat is de bedoeling van goede werken? Het antwoord noemt drie 

dingen: 

- …………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………….. 

5. En als je nu geen goede werken doet? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Extra 

We kijken nog een keer naar de indeling van de Catechismus. Weet 

jij het nog uit groep 7? Je mag de HC er natuurlijk ook bij pakken. 

Vul de antwoorden in de puzzel en maak van de letters in de grijze 

hokjes een opdracht.  
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1. Waarover ging het in het eerste deel van de Catechismus?  

2. En waarover ging het in het tweede deel? 

3. Wat staat er boven Zondag 32? Waarover gaat dit derde deel? 

4. Welke zondagen horen bij het derde deel? Vul ook het woordje 

‘tot’ in. 

5. In het derde deel gaat het over het ... 

6. En het gaat ook nog over het …  

 

1  

 

           

2  

 

           

3  

 

           

4  

 

           

5  

 

           

6  

 

           

 

Opdracht: …………………………………………………………………………………………………. 
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Zondag 33, vraag en antwoord 88 en 89 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 88 
 

In hoeveel stukken (= dingen) bestaat de waarachtige (= echte) 

bekering van de mens? 

In twee stukken (= dingen):  

• in de afsterving van de oude 

• en in de opstanding van de nieuwe mens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 89 
 

Wat is de afsterving van de oude mens? 

Het is hartelijk leedwezen (= verdriet, berouw)                                                              

dat wij God door onze zonden vertoornd hebben,                                                  

en (ook dat wij) die (zonden) hoe langer hoe meer                                                     

haten en vlieden (= ervan wegvluchten).  
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Moeilijke woorden 

stukken = …………………………………………………………………………………………….…….  

waarachtig = ….…………………….……….………...….………………………………….………….. 

bekering = ….…………..…………………..…..………………………………………………………… 

leedwezen = ……………..…………….…..…………………………..………………………………… 

 

Opdrachten 

1. Wie bekeert mensen? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat is ‘bekeren’? Zoek de juiste woorden bij elkaar.  

 

 

 

 

3. Welke twee dingen gebeuren er bij de bekering? 

• …………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………… 

Extra 

Dit lied past bij Zondag 33. Je kunt het zingen op de wijs van psalm 136. 

Het is geschreven door H. van ’t Veld. Zing je mee?  

Wordt een mens tot God bekeerd,                                                                                           

dan verandert zijn bestaan.                                                                                        

D’ oude mens sterft af, verteert                                                                                              

en de nieuwe mens treedt aan.  

Goede werken komen voort                                                                                                                            

uit geloof in God de Heer’.                                                                                                   

Hun norm is Zijn Wet, Zijn Woord                                                                                            

en hun doel Zijn lof en eer.  

Inkeren  teruggaan naar God en niet meer weglopen 

           zonde haten             Afkeren  

         Terugkeren    berouw krijgen 
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Zondag 33, vraag en antwoord 90 en 91 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 90 
 

Wat is de opstanding van de nieuwe mens? 

Het is een hartelijke vreugde                                                                                            

in God door Christus                                                                                                   

en een ernstige lust  (= zin, begeerte) en liefde                                                       

om naar de wil van God                                                                                                        

in alle goede werken te leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 91 
 

Maar wat zijn goede werken? 

Alleen die uit een waar geloof,                                                                                

naar de wet van God,                                                                                                 

alleen tot eer van Hem geschieden (= gebeuren),                                                            

en niet die op ons goeddunken ( = wat wij denken dat goed is)                                                                       

of op menseninzettingen (= wetten van mensen)                                                                

gegrond (= gebaseerd, gefundeerd) zijn.  
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Moeilijke woorden 

oude mens = ….…………………………….………...….…………………………………………….. 

nieuwe mens = ….…………..……………….………………………………………………………… 

lust = ……………..…………….…..………………………………………...……………………………… 

geschieden = ……..……………….………….…..…………….………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Wat is bekering? Vertel het eens in je eigen woorden. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat is de afsterving van de oude mens? 

• ……………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? 

• …………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………… 

4. Goede werken kun je herkennen aan drie dingen. Weet jij welke? 

• …………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………… 

Extra 

De geschiedenis van Saulus (later Paulus) past goed bij Zondag 33. Op de 

volgende bladzijde vind je hier een kleurplaat van. Kleur deze mooi in! 
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javascript:;
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De Tien Geboden 

 

1. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 

2. Gij zult u geen (uit)gesneden beeld, noch (= en ook niet) enige 

gelijkenis (= afbeelding) maken, van hetgeen (= iets) dat boven in de 

hemel is, noch van hetgeen dan onder op de aarde is, noch van 

hetgeen dat in de wateren onder de aarde is.                                                    

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE 

uw God, ben een ijverig (= jaloers) God, Die de misdaad van de 

vaderen bezoek (= straf) aan de kinderen, aan het derde en aan het 

vierde lid (= geslacht) van degenen die Mij haten; en doe 

barmhartigheid aan duizenden van degenen die Mij liefhebben en 

Mijn geboden onderhouden.  

3. Gij zult de Naam van de HEERE uw God niet ijdel (= zomaar) 

gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam 

ijdel gebruikt.  

4. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt (= apart houdt). Zes dagen 

zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de 

sabbat van de HEERE uw God; dan zult gij geen werk doen, gij, noch 

uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw 

dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten 

is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, 

de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom 

zegende de HEERE de sabbatdag en heiligde die dag.  

5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het 

land, dat u de HEERE uw God geeft. 

6. Gij zult niet doodslaan. 

7. Gij zult niet echtbreken (= echtscheiden). 

8. Gij zult niet stelen. 

9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 

10. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de 

vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, 

noch zijn os, noch zijn ezel noch iets dat van uw naaste is.  
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Moeilijke woorden 

noch = ….…………………………….………...….……………………………………………………….. 

gelijkenis = ….…………..……………….……………………………………………….……………… 

heiligen = ……………..………………..………………………………...……………………………… 

echtbreken = ……..……………….………….…..…………….………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Waar heeft de Heere Zijn wet                                                                    

gegeven? 

…………………………………………………………………………... 

2. Waarop heeft de Heere Zijn wet                                                                

geschreven? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Hoeveel geboden staan er op de eerste tafel? Waar gaan deze 

geboden over? 

…………………………………………………………………………………………………………..

Hoeveel geboden staan er op de tweede tafel? En waar gaan deze 

geboden over? 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Extra 

Tien geboden voor kinderen:                                                                                   

Eén: dat is de Heere alleen.                                                                                        

Twee: dat zijn de Heere en jij, waar jij bent is Hij erbij.                                                

Drie: dat is de naam van God. Dat je met die naam niet spot.                                   

Vier: de dag van God de Heer. Vier die iedere week dus weer.                                      

Vijf: wie houden veel van mij? Vader en moeder allebei.                                                                      

Zes: ik doe jou veel verdriet, als ik zeg: ik ken je niet.                                                  

Zeven zegt: probeer het maar, altijd trouw zijn aan elkaar.                                      

Acht zegt: wat niet is van jou, neem dat niet, ’t is niet van jou.                                      

Negen: zeg toch niet zomaar boze dingen van elkaar.                                                  

Tien: heeft iemand meer dan jij, wees dan niet jaloers, maar blij. 
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Zondag 34, vraag en antwoord 93 en 94 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 93 
 

Hoe worden deze tien geboden gedeeld (= verdeeld)? 

In twee tafels,                                                                                                    

waarvan de eerste leert hoe wij ons                                                                                  

jegens (= tegenover) God zullen houden                                                                                 

en de andere                                                                                                                    

wat wij onze naaste schuldig (= verplicht) zijn. 

 

Vraag 94 
 

Wat gebiedt God in het eerste gebod? 

Dat ik, zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is,                                                                

alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, superstitie of bijgeloof, 

aanroeping van de heiligen of van andere schepselen,                                               

mijd (= vermijd) en vlied (= ervandaan vlucht),                                                            

en de enige ware God recht (= echt en oprecht) leer kennen,                                       

(en) Hem alleen vertrouw,                                                                                                                            

in alle ootmoed(igheid) en lijdzaamheid (= geduld)                                                               

mij Hem alleen onderwerp,                                                                                                    

van Hem alleen alles goeds verwacht,                                                                                     

Hem van ganser harte (= met heel mijn hart) liefheb, vrees en eer,                                                         

alzo (= zo), dat ik eer(der) van alle schepselen                                                          

afga en die varen laat (= afzie en die opgeef),                                                                                                          

dan dat ik in het allerminste tegen Zijn wil doe. 
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Moeilijke woorden 

waarzeggerij = ….…………..…………..…..………………………………………………………… 

superstitie  = ……………..………….…..…..…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………………………. 

bijgeloof = ……..……………….………….…..………………………………………………………... 

 

Opdrachten 

1. Hoe begint de wet van God? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wat zegt de Heere hierdoor? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wat gebiedt de Heere in het eerste gebod?  

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wat verbiedt de Heere in dit gebod? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Extra 

In antwoord 94 staan vijf dingen die je niet moet doen: afgoderij, toverij, 

waarzegging, bijgeloof en heiligen aanroepen. Hieronder lees je over vijf 

mensen die deze dingen wel deden. Wie deed wat? Vul in: 

Simon (Handelingen 8 vers 9)  

Saul (1 Sam. 28 vers 7)  

Manasse (2 Koningen 21 vers 6)  

Vader van Gideon (Richteren 6 vers 25)  

Mensen van Lystre (Handelingen 14 vers 11 en 12) 

 

Wat moet jij met deze dingen doen? (Zet de letters uit de grijze vakjes 

achter elkaar. Het antwoord bestaat uit drie woorden. In het laatse woord 

moet je nog de letter ‘V’ schrijven).                                                           

……………..            ……………..             ……………………………………V……… 
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Zondag 34, vraag en antwoord 95 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 95 
 

Wat is afgoderij? 

Afgoderij is                                                                                                            

in plaats van de enige ware God                                                                                       

Die Zich in Zijn woord geopenbaard heeft,                                                                    

of benevens (= naast) Hem,                                                                                          

iets anders verzinnen of hebben,                                                                                            

waarop de mens zijn vertrouwen zet.  
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Moeilijke woorden 

Zijn Woord = ….………………………..……………...….…………………………………………….. 

benevens = ….………….…..……………..…..………………………………………………………… 

 

 

Opdrachten 

1. Wat zijn afgoden? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Noem eens een paar voorbeelden. 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat is afgoderij? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat wil de duivel? 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wat wilde Heere? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Extra 

In antwoord 94 stonden vijf dingen die de Heere niet wil zien in je 

leven. Er stond ook in wat Hij dan wel wil zien. Ze zijn steeds het 

tegenovergestelde van de vijf verkeerde dingen. Maak af: 

In plaats van afgoden te dienen, moet ik ……………………………………………..…… 

In plaats van vertrouwen op toverkunsten, moet ik ……………………………………    

………………………………………………………………………………………………………………….. 

In plaats van iemand te geloven die zegt de waarheid te kunnen 

voorspellen, moet ik ………………………………………………………………………………….. 

In plaats van geloven dat er iets ergs gebeurt op een bepaalde datum, 

moet ik ……………………………………………………………………………………………………… 

In plaats van heiligen te eren, moet ik ……………………………………………………….. 
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Zondag 35, vraag en antwoord 96 - 98 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 96 
 

Wat eist (= gebiedt) God in het tweede gebod? 

Dat wij God in generlei wijze (= op geen enkele manier) afbeelden,                      

en op geen andere wijze (= manier) vereren,                                                           

dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft. 

 

Vraag 98 

 

Maar zou men de beelden in de kerken                                                                        

als boeken van de leken (= gewone kerkmensen)                                                              

niet mogen dulden (= toestaan)?  

Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God,                                                  

Dewelke (= Die) Zijn Christenen niet                                                                          

door stomme beelden (= beelden die niet praten en niet horen),                                 

maar door de levende verkondiging (= prediking) van Zijn Woord                              

wil onderwezen hebben.  
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Moeilijke woorden 

leken = ….………………………..……………...….………………………………………………….. 

dulden = ….………….…..……………..…..………………………………………………………… 

stom = ………………………………………………………………………………………………….. 

levende verkondiging = ………………………………………………………………………… 

 

 

Opdrachten 

1. Wat verbiedt God in het tweede gebod?? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat gebiedt God in dit gebod? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Mogen wij afbeeldingen (van schepselen) maken? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kunnen wij een afbeelding van de Heere maken? 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wij hebben geen beelden in de kerk.  Zondigen wij dan niet tegen 

het tweede gebod?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Extra 

Jij leeft in een beeldcultuur.                                                                          

Maak eens een schatting: hoeveel beelden heb je vandaag al gezien?            

En hoeveel keer heb je iets gelezen?                                                                   

Kun je een gevaar bedenken van steeds meer beelden zien en steeds 

minder lezen en luisteren?                                                                               

Denk daarbij aan wat er staat in Romeinen 10 vers 17.                               

Wat betekent dit voor jouw leven? 
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Zondag 36, vraag en antwoord 99 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 99 
 

Wat wil het derde gebod? 

Dat wij niet alleen met vloeken of met valse (= oneerlijke) eed,                                

maar ook met onnodig zweren                                                                                                                                          

de Naam van God niet lasteren (= beledigen, bekladden),                                    

noch (= en ook niet) misbruiken,                                                                             

noch ons met ons stilzwijgen en toezien                                                                                             

zulke verschrikkelijke zonden deelachtig maken;                                                                       

en in het kort (= samengevat) dat wij de heilige Naam van God anders 

niet dan met vrees (= ontzag) en eerbied gebruiken,                                                        

opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen                                                                          

en in al onze woorden en werken geprezen worden.  
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Moeilijke woorden 

valse eed = .………………………..……………...….………………………………………………….. 

misbruiken = ………….…..……………..…..………………………………………………………… 

toezien = ………………………………………………………………………………………………….. 

belijden  = …………………………………….…………………………………………………………… 

 

 

Opdrachten 

1. Hoe wil de Heere dat we Zijn Naam gebruiken? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Noem eens wat voorbeelden van het verkeerd gebruiken van Gods 

Naam? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Waarom is het erg om niets te zeggen als er gevloekt wordt? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Hoe kun je vloeken en onnodig zweren tegengaan? 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Lees Leviticus 24 vers 10 tot en met 16. Hoe werd een vloeker in de 

tijd van de bijbel gestraft?  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Extra 
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Zondag 38, vraag en antwoord 103 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 103 
 

Wat gebiedt God in het vierde gebod? 

Eerst:                                                                                                                                 

dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen                                                          

onderhouden (= ervoor gezorgd) worden,                                                                                          

en dat ik inzonderheid (= bijzonder)                                                                                

op de sabbat, dat is op de rustdag,                                                                                                                     

tot de gemeente van God naarstig (= ijverig) kom                                                      

om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken,                                                          

God de Heere open(lijk) aan te roepen (= te aanbidden),                                                        

en de armen Christelijke handreiking (= ondersteuning) te doen;                               

Ten andere:                                                                                                                     

dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken RUST,                                          

de Heere door Zijn Geest in mij werken laat,                                                                  

en alzo de eeuwige sabbat in dit leven aanvang (=begin).  
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Moeilijke woorden 

onderhouden = ………………..……………...….………………………………………………….. 

handreiking =………………………………………………………………………………………….. 

aanvangen =……………………………….…………………………………………………………… 

Opdrachten 

1. Wat zegt het vierde gebod over de zevende dag? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wie zullen er op deze dag geen werk doen? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat heeft dat met de schepping te maken? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat betekent het dat de Heere deze dag zegende en heiligde? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wat betekent dat voor mij?  

………………………………………………………………………………………………………… 

Extra 

In de tijd van het Oude Testament werd de sabbatdag op zaterdag 

gevierd. De Joden vieren de rustdag nog steeds op zaterdag. In de tijd 

van het Nieuwe Testament werd de zondag de sabbatdag. Daarom is de 

zondag onze rustdag geworden. Waar staat dit in de bijbel? 

1. Op zondag is de Heere Jezus ……………………. (Johannes 20 vers 29). 

2. Op de zondag daarna waren ……………………………………………………….…. 

weer bij elkaar  (Johannes 20 vers 26). 

3. Op zondag preekt ………………………in Troas (Handelingen 20 vers 7). 

4. Op zondag is er in de kerk van Korinthe c…………………………………….. 

(1 Korinthe 16 vers 2) 

5. Op zondag verschijnt de Heere Jezus aan ……………………………………. 

(Openbaring 1 vers 10). 
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Zondag 39, vraag en antwoord 104 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 104 
 

Wat wil God in het vijfde gebod? 

Dat ik mijn vader en mijn moeder                                                                                  

en allen die over mij gesteld zijn (= boven mij gezet zijn),                                       

alle eer, liefde en trouw bewijs (= laat zien, geef),                                                              

en mij aan hun goede leer (= onderwijzing) en straf                                                              

met behoorlijke  (= zoals het hoort) gehoorzaamheid                                             

onderwerp  (= luister),                                                                                                            

en ook met hun zwakheid en gebreken (= fouten) geduld heb,                                              

aangezien (= omdat) het God beliefd (= behaagt) ons                                                           

door hun hand te regeren  
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Moeilijke woorden 

Over iemand stellen = ……………………...….………………………………………………….. 

bewijzen =…………………………………………………………………………………………….….. 

goede leer =……………………………….…………………………………………………………..… 

onderwerpen = ………………………………………………………………………………………… 

Opdrachten 

1. Bij het vijfde gebod hoort een belofte. Welke? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat betekent deze belofte? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat is dat: je ouders eren? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Welke vijf dingen moet ik hen geven en laten zien? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Moet ik altijd gehoorzaam zijn?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Extra 
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Zondag 40, vraag en antwoord 105 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 105 
 

Wat eist God in het zesde gebod? 

Dat ik mijn naaste niet                                                                                                                   

met gedachten,                                                                                                                          

noch (= ook niet) met woorden of enig gebaar,                                                                                       

veel minder met de daad,                                                                                                               

door mijzelf of door anderen                                                                                                            

onteer, haat, kwets of dood,                                                                            

maar dat ik alle wraakgierigheid (= zin in wraak) afleg.                                                                                      

Ook mijzelf niet kwets (= beschadig)                                                                                      

of moedwillig (= expres) in enig gebaar begeef;                                              

waarom ook de overheid het zwaard draagt                                                                 

om de doodslag te weren (= tegen te gaan). 
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Moeilijke woorden 

onteren = ……………………...….……………………………………………………………………….. 

haten =……………………………………………….………………………………………………….….. 

kwetsen =……………………………….………………………………………………………………..… 

Doden = ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Gaat het in het zesde gebod alleen over doodslaan? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Maar deze dingen zijn toch lang niet zo erg als moord? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat gebiedt de Heere in dit gebod? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Hoe kun je dat doen? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. En mensen die mij haten dan?  

………………………………………………………………………………………………………… 

      

 Extra 
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Zondag 41, vraag en antwoord 108 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 108 
 

Wat leert ons het zevende gebod? 

Dat alle onkuisheid (= alles wat niet netjes is)                                                                                                   

van God vervloekt is,                                                                                                              

en dat wij daarom                                                                                                                

haar van harte vijand zijnde ,                                                                                                         

kuis en ingetogen (= rustig, matig)  leven moeten,                                                                                   

hetzij (= of) in de heilige huwelijkse staat (= binnen het huwelijk)                                    

of daarbuiten.  
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Moeilijke woorden 

kuis =……………………………………………….………………………..………………………….….. 

onkuisheid = ……………....….……………………………………………………………………….. 

ingetogen =………………………….………………………………………………………………..… 

heilige huwelijkse staat = ………………………………………………………………………… 

 

Opdrachten 

1. Wat is ‘echt-breken’? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Verbiedt de Heere alleen echtbreken of ook nog iets anders? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat betekent het dat alle onkuisheid door God vervloekt is? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat is kuis en ingetogen leven? 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Geldt dat alleen voor getrouwde mensen?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Waarom is dat zo belangrijk? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Extra 

1. Van Wie krijg je je toekomstige man/vrouw? (Lees Genesis 2 vers 22-23) 

……………………………………………….…………………………………………….. 

2. Waar zoek je je toekomstige man/vrouw niet? (Lees Genesis 24 vers 2 – 3) 

……………………………………………………………………………………….. 

3. Hoe zoek je je toekomstige man/vrouw? (Lees Genesis 24 vers 12 ) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Met wie houd je ook rekening als je je toekomstige man/vrouw zoekt? (Lees 

Genesis 26 vers 34 – 35) ……………………………………………. 



45 
 

     Zondag 42, vraag en antwoord 110 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 110 
 

Wat verbiedt God in het achtste gebod? 

God verbiedt niet alleen dat stelen en (be)roven,                                                               

hetwelk (= dat) de overheid straft,                                                                                        

maar Hij noemt ook dieverij (= diefstal)                                                                         

(en) alle boze (= verkeerde) stukken (= dingen)                                                         

en aanslagen (= manieren)                                                                                                             

waarmee wij het goed (= bezittingen) van onze naasten denken                                

aan ons te brengen (= van ons te maken),                                                                                         

hetzij met geweld, of (met) schijn van het recht,                                                      als 

(= zoals) met vals (= oneerlijk) gewicht, el (= lengte meten), maat (= inhoud meten), 

waar (= producten), munt (= geld), woeker (= oneerlijke winst of rente), of door enig 

middel van God verboden;                                                                                                              

daarenboven (= bovendien) ook alle gierigheid, alle misbruik (= verkeerd 

gebruik) en verkwisting (= verspilling) van Zijn gaven. 
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Moeilijke woorden 

stukken =…………………………..…………….………………………..………………………….….. 

aanslagen = ………………...….……………………………………………………………………….. 

goed =………………………………….………………………………………………………………..… 

waar =………………………………….………………………………………………………………..… 

 

Opdrachten 

1. Wat betekent het dat God ‘Eigenaar’ is?  

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Waarom geeft Hij aan mensen? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat verbiedt God in dit gebod? 

a. …………………………………………………. 

b. …………………………………………………. 

c. …………………………………………………. 

d. ………………………………………………….                                                                 

      4. Wat gebiedt de Heere? 

d. …………………………………………………. 

e. …………………………………………………. 

f. …………………………………………………. 

5. Schrijf het gebed van Agur (Sreuken 30 vers 8) in de portemonnee. 

Extra 

Thom krijgt elke week €1,50 zakgeld. Met zijn ouders heeft hij afgesproken dat hij 

€0,50 in het zendingsbusje stopt, €050 in zijn spaarpot en €0.50 in zijn portemonnee. 

Wat vind jij daarvan? Is het bijbels om dit zo te doen?  

De Heere wil dat we ………….……..…………………………………..……….. (1 Timotheüs 6 vers 8) 

De Heere wil ook dat we ……………………….…………………………………(Spreuken 21 vers 20) 

Je mag je geld ook ………………………………………………………………… (2 Korinthe 9 vers 6-7) 
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Zondag 43, vraag en antwoord 112 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 112 
 

Wat wil het negende gebod? 

Dat ik tegen niemand vals getuigenis (= een oneerlijke verklaring) geef, 

niemand zijn woorden verdraai (= anders maak),                                                                            

geen achterklapper (= roddelaar) of lasteraar (= kwaadspreker) ben, niemand 

licht (= makkelijk) en onverhoord                                                                                      

(= zonder dat ik hem zelf erover gehoord heb) oordeel of help veroordelen;  

maar allerlei liegen en bedreigen                                                                                             

als eigen werken van de duivel vermijd (= ervoor wegloop),                                            

tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden (= laten komen) wil; 

insgelijks (= en ook) dat ik                                                                                                        

in het gericht (= voor de rechtbank)                                                                                                              

en alle andere handelingen (= dingen die ik doe)                                                                     

de waarheid liefheb, oprecht spreek en belijd,                                                                  

ook de eer en het goed gerucht van mijn naaste                                                                                               

naar mijn vermogen (= zoveel ik kan) voorsta (= verdedig)                                                       

en bevorder (= meer maak). 
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Moeilijke woorden 

vals getuigenis =…..……………………………….………………………..………………………….….. 

onverhoord = ………....….………………………………………………………………………………… 

voorstaan =………………….………………………………………………………………..………………. 

bevorderen = ………………………………………………………………………………………………… 

 

Opdrachten 

1. Hoe luidt het negende gebod? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Hoe wordt liegen en bedriegen in de catechismus  genoemd? 

……………………………………………………………………………………………………...……… 

3. Hoe noemt de Bijbel de duivel?  

………………………………………………………………………………………………….……………. 

4. Hoe heet God in de Bijbel? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Wat gebeurt er als ik toch lieg en bedrieg? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Extra 

Streep deze woorden weg:                                                                                        

God / lasteraar / gemeen/                                                                                                          

David/ toorn / verdedig/                                                                                                                 

waarheid/ tong/ kwaad/                                                                                                                    

liegen / geweld / mond/                                                                                                                                    

vals / bedriegen / recht /                                                                                                                   

woord                                                                                                                                                            

De overgebleven letters                                                                                                                                                                             

vormen een zin.  

 

Oplossing: ………………………………………………………………………………………………………. 
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Zondag 44, vraag en antwoord 113 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 113 
 

Wat eist van ons het tiende gebod? 

Dat ook de minste lust (= kleinste begeerte)                                                                                 

of gedachte tegen enig gebod van God                                                                                    

in ons hart nimmermeer (= nooit) komt,                                                                                  

maar dat wij te allen tijde (= altijd en overal)                                                                         

van ganser harte (= met ons hele hart) van alle zonden vijand zijn en                                       

lust tot (= zin in) alle gerechtigheid (= dat wat goed is voor God) hebben.  
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Moeilijke woorden 

minste lust =…………………………………….………………………..………………………….….. 

nimmermeer = ……….………………………………………………………………………………… 

te allen tijde =……..….………………………………………………………………..………………. 

van ganser harte = …………………………………………………………………………………… 

 

Opdrachten 

1. Wat is ‘begeren’? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat mag je niet begeren? 

……………………………………………………………………………………………………...……… 

3. Wat mag je wel begeren?  

………………………………………………………………………………………………….……………. 

4. Wat wil het  tiende gebod? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Extra 

Zing je mee? 

Tien geboden vers 12 

 

Schrijf, HEERE, deze tien geboden  

Mij in het hart; vergeef mijn schuld; 

Geef mij, tot  Christus’ bloed gevloden, 

Te vinden wat Hij heeft vervuld 

 

Bron: gezangen berijming ds. C. J. Meeuwse  
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Zondag 44, vraag en antwoord 115 

 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 115 
 

Waarom laat ons dan God alzo (= zo) scherp                                                                                                      

de tien geboden preken zo (= als) ze                                                                                        

toch niemand in dit leven houden kan? 

Eerst: opdat wij ons leven lang                                                                                         

onze zondige aard                                                                                                                                     

hoe langer hoe meer leren kennen,                                                                                                                                                    

en des te begeriger zijn om (= steeds meer verlangen naar)                                            

de vergeving van de zonden                                                                                        

en de gerechtigheid (= dat het goed is het met God)                                                                    

in Christus zoeken. 

Daarna: opdat wij zonder ophouden                                                                         

ons benaarstigen (= ijverig zijn)                                                                                    

en God bidden om de genade van de Heilige Geest,                                                             

opdat wij hoe langer hoe meer                                                                                                                      

naar het (even)beeld van God vernieuwd worden,                                                                   

totdat wij tot deze voorgestelde (= genoemde) volkomenheid                                      

na dit leven geraken (= komen).  
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Moeilijke woorden 

gerechtigheid =…………………………….………………………..………………………….….. 

benaarstigen = ……….………………………………………………………………………………… 

geraken =……..….………………………………………………………………..………………. 

 

Opdrachten 

1. Wat wil het tiende gebod (ook alweer)? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Welk verlangen is dat dan? 

……………………………………………………………………………………………………...……………………... 

3. Kunnen bekeerde mensen leven volgens Gods geboden?  

………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

4. Maar wat merk je dan aan hun leven? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Als niemand volgens Gods geboden kan leven, waarom laat Hij ze dan toch zo 

scherp preken?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Extra 

Teken de tien geboden. Voorbeeld: 
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Zondag 45, vraag en antwoord 116 - 117 
 

Vraag & antwoord 

 

Vraag 116 
 

Waarom is het gebed de Christenen                                                                                        

van node (= nodig)? 

Daarom dat (= omdat) dit het voornaamste (= belangrijkste)                                           

stuk (= onderdeel) van de dankbaarheid is,                                                                      

welke (= die) God van ons vordert (= vraagt),                                                                             

en dat God Zijn genade en de Heilige Geest                                                                      

alleen aan diegenen (= die) geven wil,                                                                               

die Hem met hartelijk zuchten zonder ophouden                                                                 

daarom bidden en daarvoor danken.  

 

Vraag 117 
 

Wat behoort tot zulk een (= zo’n) gebed dat God aangenaam is                                            

en van Hem verhoord wordt? 

Eerst: dat wij alleen de enige ware (= echte) God                                                                  

Die Zich in Zijn Woord ons geopenbaard (= bekendgemaakt) heeft,                                

om al hetgeen dat (= alles wat) Hij ons geboden heeft te bidden,                                          

van harte aanroepen. 

Ten andere: dat wij onze nood en ellendigheid (= ellende)                                           

oprecht en grondig (= diep, tot op de bodem) kennen,                                              

opdat wij ons voor het aangezicht van Zijn majesteit verootmoedigen                                             

(= buigen, klein maken). 

Ten derde: dat wij deze vaste grond (= fundament) hebben                                         

dat Hij ons gebed, niettegenstaande (= hoewel) wij zulks onwaardig zijn,                     

om de Heere Christus’ wil zeker wil verhoren,                                                                      

gelijk Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft.  
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Moeilijke woorden 

voornaamste =……………………………….………………………..………………………….….. 

vorderen = ……..…….………………………………………………………………………………… 

verootmoedigen =……..….………………………………………………………..………………. 

onwaardig = ……………………………………………………………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Waarom is het nodig dat Gods kinderen bidden? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Tot Wie bidden we?    

……………………………………………………………………………………………………...……… 

3. Hoe bid je als je jezelf kent?    

………………………………………………………………………………………………….……………. 

4. Hoe bid je als je de Heere Jezus kent? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Is er een voorbeeld, zodat wij weten hoe we moeten bidden? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Extra 

Ken jij het volmaakte gebed? Vul veertien woorden uit dit gebed in de paspuzzel 

op de volgende bladzijde in.  
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Zondag 46, vraag en antwoord 120 

 

Vraag & antwoord  

 

Vraag 120 
 

Waarom heeft ons Christus geboden                                                                                              

God alzo aan te spreken: ‘Onze Vader’? 

Opdat Hij van stonden aan (= onmiddellijk)                                                                                

in het begin van ons gebed                                                                                                  

in ons de kinderlijke vrees (= ontzag) en  toevoorzicht (= vertrouwen)                       

tot God verwekt ( = wakker maakt),                                                                                     

welke (= die) beide de grond (= het fundament) van ons gebed zijn,                                                                         

namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is,                                                        

en dat Hij ons veel minder afslaan (= weigeren) zal                                                        

hetgeen dat wij Hem met een (op)recht geloof bidden,                                                                 

dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen (= weigeren).  

 

  

Onze Vader… 
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Moeilijke woorden 

Van stonden aan =……………………..………….………………………..………………………….….. 

vrees = ……..…….………………….…………………………………………………………………………… 

toevoorzicht =……..….………………..……………………………………………………..………………. 

grond = ……………………………………..……………………………………………………………………. 

 

Opdrachten 

1. Waarom spreken we God aan als Vader? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wie was bij de schepping onze Vader?    

……………………………………………………………………………………………………………………...……… 

3. Wie is vanaf de zondeval onze vader geworden?    

…………………………………………………………..…………………………………………………….……………. 

4. Hoe kan God onze Vader weer worden? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Waarom zeggen we: ‘Die in de hemelen zijt”? 

…………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Extra 

     In de Bijbel staan heel veel gebeden. Zoek er eens een paar op. 

1. Hoe begint David zijn gebed? (Psalm 86 vers 1) …………………………………………… 

2. Hoe begint Daniël zijn gebed? (Daniël 9 vers 4) …………………………………………… 

3. Hoe begint Ezra zijn gebed? (Ezra 9 vers 6) ………………………………………………….. 

4. Hoe begint de tollenaar in de tempel zijn gebed? (Lukas 18 vers 13) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Hoe beginnen de discipelen hun gebed? (Handelingen 1 vers 24) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zondag 47, vraag en antwoord 122 

 

Vraag & antwoord  

 

Vraag 122 
 

Welke is de eerste bede? 

‘Uw Naam worde geheiligd’.                                                                                                                                  

Dat is: geef ons eerst dat wij U recht (= echt) kennen,                                                                                 

en U in al Uw werken, in welke (= waarin) Uw almachtigheid,                                                 

wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid                                           

klaar (= duidelijk) schijnt,                                                                                                          

heiligen, roemen (= loven) en prijzen.                                                                                               

Daarna ook dat wij al (= heel) ons leven,                                                                                      

(al onze) gedachten , woorden, en werken                                                                            

alzo schikken en richten (= daarop richten),                                                                                  

dat Uw Naam om onzentwil (= ons) niet gelasterd,                                                                 

maar geëerd en geprezen wordt.  

  

Uw Naam worde 

geheiligd… 
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Moeilijke woorden 

bede =…………………………………..…………..………….………………………..………………………….….. 

gerechtigheid  = ………..……………..…………………………………………………………………………… 

barmhartigheid = .……..……………….…..……………………………………………………..………………. 

schikken en richten = .………………….…..……………………………………………………………………. 
 

Opdrachten 

1. We bidden “Uw Naam worde geheiligd”. Wat is heiligen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat zijn Gods werken?    

……………………………………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Wat kun je merken aan Zijn werken?    

…………………………………………………………..…………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Wat betekent dit gebed voor je leven? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wanneer wordt Gods Naam om mij niet gelasterd? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

Extra 

Letterpuzzel 

Welke twee zinnen zitten verborgen in de zin hieronder?  

L G O E O L F O T O D F E D N Z H I E J E D R E E H W E A E N R T E H U I I J 

T I S S I G O O N E ! D 

1. Begin bij de eerste letter en sla steeds een letter over: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Begin bij de tweede letter en sla steeds een letter over: 

………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

In welke verzen van de onberijmde psalmen 135 en 136 vind je deze zinnen? 
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Zondag 48, vraag en antwoord 123 
 

Vraag & antwoord  

 

Vraag 123 
 

Welke is de tweede bede? 

‘Uw Koninkrijk kome’.                                                                                                                 

Dat is: regeer ons alzo door Uw Woorden Uw Geest,                                                        

dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen                                                                                           

( = steeds meer naar U luisteren);                                                                                                                                                                         

bewaar en vermeerder uw Kerk;                                                                                                      

verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij (= overheersing)                               

welke (= die) zich tegen U verheft (= tegen U opstaat),                                                                    

mitsgaders (= en ook) alle boze (= zondige) raadslagen (= plannen),                                      

die tegen uw heilig Woord bedacht worden;                                                                       

totdat de volkomenheid van Uw  Rijk komt.                                                                            

waarin U alles zult zijn in allen.  

  

Uw Koninkrijk 

kome… 
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Moeilijke woorden 

onderwerpen  = ………..……………..……………………………………………………………………… 

heerschappij = .……..……………….……………………………………………………………..………… 

raadslagen = ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Opdrachten 

1. Wat is Gods Koninkrijk? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat bedoel je als je bidt: “Uw Koninkrijk kome”? 

……………………………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat probeert de duivel?    

…………………………………………………………..…………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat betekent dit gebed voor het werk van de duivel? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Wanneer is Gods Koninkrijk volmaakt? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

Extra 

De Heere Jezus heeft veel gelijkenissen verteld over het Koninkrijk van God. 

Zo wilde Hij de mensen meer over dit Koninkrijk leren. Zoek 5  vergelijkingen 

op in Mattheüs 13. Schrijf ook het tekstvers erbij.                                                           

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk… 

• ………………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………….…..  

• …………………………………………………………………………………………………………………………  

• …………………………………………………………………………………………………………………….….. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………  
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Zondag 49, vraag en antwoord 124 

 

Vraag & antwoord  

 

Vraag 124 
 

Wat is de derde bede? 

‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,                                                                                

alzo ook op de aarde’.                                                                                                        

Dat is: geef dat wij en alle mensen                                                                                         

onze eigen wil verzaken (= er ‘nee’ tegen zeggen)                                                           

en Uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, 

opdat alzo (= zo) een iegelijk ( = iedereen) zijn ambt en beroep                                                    

zo gewillig en getrouw bedient (= doet) en uitvoert                                                                      

als de engelen in de hemel doen.  

 

 

                                                                       

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                       

 

 

Uw wil 

geschiede… 
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Moeilijke woorden 

geschieden = .…………………. …..……… ……………………………………………………………………… 

verzaken =…………………………………..…………..……………………………..………………………….….. 

een iegelijk  = ………..……………..………………………………………………………………………………. 

bedienen = .……..………………. …..……………………………………………………..……………………….. 
 

Opdrachten 

1. Wat betekent ‘Uw wil geschiede’? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat bidden we voor onze eigen wil?  

……………………………………………………………………………………………………………………...………. 

3. Waarom bidden we om Gods wil?     

…………………………………………………………..…………………………………………………….……………. 

4. Wat betekent dit gebed voor je schoolwerk? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Wat is een ambt?  

…………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

Extra 

Hier zie je zes Bijbelteksten staan. Zoek ze op. In elk van deze teksten wil iemand 

iets. Wie is/zijn dat? En is wat zij willen goed of verkeerd?  

Lukas 18 vers 41, Markus 6 vers 25, Markus 10 vers 36, Markus 15 vers 12 en 13, 

Handelingen 9 vers 6, Handelingen 25 vers 22.  

 

Willen iets wat goed is Willen iets wat verkeerd is 
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Zondag 50, vraag en antwoord 125 

 

 

Vraag & antwoord  

 

Vraag 125 
 

Wat is de vierde bede? 

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’.                                                                                                        

Dat is: wil ons met alle nooddruft van (= alles wat nodig is voor)                                   

het lichaam verzorgen,                                                                                                                  

opdat wij daardoor erkennen (= leren en zeggen)                                                                          

dat U de enige Oorsprong van alle goed bent,                                                                            

en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven zonder Uw zegen                                                            

ons gedijen (= helpen)                                                                                                                

en dat wij derhalve (= daarom) ons vertrouwen van alle schepselen                                

aftrekken (=afhalen) en op U alleen stellen (= zetten).  

  

Geef ons heden 

ons dagelijks 

brood… 
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Moeilijke woorden 

nooddruft =…………………………..…………..………….………………………..………………………….….. 

iets erkennen  = ………..……………..…………………………………………………………………………… 

arbeid = .……..…………………………….…..……………………………………………………..………………. 

gedijen = .……………………..…………….…..……………………………………………………………………. 
 

Opdrachten 

1. Wat valt je op aan dit vierde gebed? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wat wordt er bedoeld met ‘brood’?     

……………………………………………………………………………………………………………………...……… 

3. Waarom staat er ‘heden’ en ‘dagelijks’ in dit gebed?    

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

4. Wat wil de Heere ons daarmee leren? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Hoe wordt God daarom ook wel genoemd? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

Extra 

Lees je bijbel.  

Wat gaf God  

aan wie?  
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Zondag 51, vraag en antwoord 126 

 

 

 

Vraag & antwoord  

 

Vraag 126 
 

Wat is de vijfde bede? 

‘Vergeef ons onze schulden,                                                                                                     

gelijk (= zoals) ook wij vergeven onze schuldenaren’.                                                                                                                             

Dat is: Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden (= zonden)                                                               

en ook de boosheid die ons altijd aanhangt (= bij ons is)                                                                  

om het bloed van Christus wil niet toerekenen (= bij mij tellen),                                               

gelijk wij ook dit getuigenis (= deze verklaring) van Uw genade in ons bevinden,                           

dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven.  

 

  

Vergeef ons onze 

schulden… 
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Moeilijke woorden 

schuld =………………………………..…………..………….………………………..………………………….….. 

schuldenaar= …….……..……………..…………………………………………………………………………… 

toerekenen =…………………………….…..……………… ……………………………………..………………. 

getuigenis = .……………………..…………….…..……………………………………………………………….. 
 

Opdrachten 

1. Waarom hebben wij schuld bij God? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kan die schuld blijven bestaan?     

……………………………………………………………………………………………………………………...……… 

3. Wie kan deze schuld betalen?    

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Wat is vergeven? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wat moet ons voornemen zijn?    

…………………………………………………………………………………………………………………………………       

 

Extra 

Elkaar vergeven en vergeving van de Heere krijgen, maakt gelukkig. Zoek de 

bijbelteksten op en maak de zinnen af. 

 

1. 2 Kronieken 7 vers 14 -> Het land is …………………………………………………………............ 

2. Psalm 32 vers 1 -> Als je zonden vergeven zijn, ben je ……………………………………… 

3. Jeremia 31 vers 34 -> De Heere zal je zonden nooit meer ………………………………… 

4. Lukas 7 vers 47 -> Wie veel vergeven is, heeft veel …………………………………………… 
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Zondag 52, vraag en antwoord 127 

 

 

 

Vraag & antwoord  

 

Vraag 127 
 

Wat is de zesde bede? 

‘Leid ons niet in verzoeking (= verleiding),                                                                                                     

maar verlos ons van de boze’.                                                                                                                             

Dewijl (= omdat) wij van onszelf zo zwak zijn,                                                                                   

dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan,                                                                      

en daartoe (= dat) onze doodsvijanden,                                                                                           

de duivel, de wereld en ons eigen vlees (= zondig leven),                                                                  

niet ophouden ons aan te vechten, zo                                                                                                       

wil ons toch behouden (= bewaren)                                                                                                          

en versterken door de kracht van Uw Heilige Geest,                                                                          

opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen,                                                                      

maar altijd sterke wederstand doen (= tegenstand bieden)                                                      

totdat wij eindelijk ten enenmale (= eenmaal)                                                                                       

de overhand behouden (= overwinning hebben).  

  

Leid ons niet in 

verzoeking… 
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Moeilijke woorden 

verzoeking =………………………...…………..………….………………………..………………………….….. 

eigen vlees = ….….……..……………..…………………………………………………………………………… 

behouden = …………………………….…..……………… ……………………………………..………………. 

overhand behouden = .……………………....……………………………………………………………….. 
 

Opdrachten 

1. Waarom verzoekt de duivel? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Welke drie vijanden zijn er die je willen doden?     

……………………………………………………………………………………………………………………...……… 

3. Wie is nodig om in deze strijd niet onder te liggen?    

…………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

4. Wanneer zal voor Gods kinderen de overwinning zijn? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Extra 

Er staan veel voorbeelden van verzoekingen door de duivel in de bijbel. Denk 

aan Eva, het volk Israël in de woestijn, David, de Heere Jezus…. De duivel weet 

precies wat bij iemand werkt. Hij verleidt dan ook op verschillende manieren. 

Zoek er maar eens een paar op in de bijbel.  

1. Deuteronomium 11 vers 16: door ……………….………………….(6) ………….………………..(5) 

2. Mattheus 24 vers 11: door ……………………………….(5) …………………………………………..(8) 

3. 1 Timotheüs 6 vers 9: door ……………..(3) ……………………………..(6) ……………………….(6) 

4. 1 Petrus 4 vers 12: door vervolging en  ……………………………………………………………(11) 

Wat zegt Jakobus 1 vers 1 over iemand die niet in verzoeking valt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zondag 52, vraag en antwoord 128 

 

 

 

Vraag & antwoord  

 

 

Vraag 128 
 

Hoe besluit u uw gebed? 

‘Want Uw is het Koninkrijk                                                                                                                   

en de kracht                                                                                                                                

en de heerlijkheid                                                                                                                              

in der eeuwigheid.’ 

Dat is: Zulks alles bidden wij van U,                                                                                         

daarom dat U als onze Koning en alle dingen machtig                                                              

ons alles goeds te geven de wil en het vermogen hebt,                                                                 

en dat alles, opdat daardoor niet wij,                                                                                        

maar Uw Heilige Naam eeuwige geprezen wordt. 

  

Want van U is 

het koninkrijk… 
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Moeilijke woorden 

Zulks  = ……………………………….…………...…………..………….………………………..………………………….….. 

Daarom dat = ….….…………….…..……………..…………………………………………………………………………… 

Het vermogen  = …….……………………….…..…………………………………………………………..………………. 
 

Opdrachten 

1. Waarom bidden we tot God? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat laat de Heere Jezus ons voelen door deze laatste regel van het gebed?     

………………………………………………………………………….…………………………………………………...……… 

3. Maak de zin af: Als wij tot de Heere bidden en Hij ons gebed verhoort, krijgt Hij 

daarvan de ……………………….. In welk woordje uit deze laatste zin klinkt dit terug?    

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

4. Wat wordt er bedoelt als men zegt: ‘Dan gaat bidden over in aanbidden’? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

5. Wat is lofprijzing?    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Extra 

Als je na de Heidelbergse Catechismus doorbladert in je Bijbel, kom je bij de 

Christelijke gebeden. Zoek het ‘gebed na de leer van de catechismus’ op. 

1. In de eerste zin wordt gedankt voor het genadeverbond. Dat is opgericht met 

de gelovigen en hun ………………………………………………………… 

2. In de tweede zin wordt er gebeden voor de kinderen van de gemeente.  Of de 

Heere je (meer van) Zijn ………………………………………………….. wil geven. 

3. In de derde zin wordt gebeden voor je ouders. Of zij jou in de kennis en vreze 

van de Heere zullen ………………………………………………………….. Dan zal door jou 

godzaligheid het rijk van de ……………………….. stuk gemaakt worden en krijgt 

God de eer. Hoor je hoe belangrijk het is dat jij veel van de catechismus weet?! 



72 
 

Zondag 52, vraag en antwoord 129 

4.  

5.  

 

Vraag & antwoord  

 

Vraag 129 
 

Wat beduidt (= betekent) het woordje ‘amen’? 

Amen wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn.  

Want mijn gebed is veel zekerder                                                                                                                                  

van God verhoord dan ik in mijn hart voel                                                                                            

dat ik zulks (= dit) van Hem begeer.  

Amen 
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Moeilijke woorden 

Beduiden  = ………………………….…………...…………..………….………………………..……………….….. 

Zulks = ….….………..……….…..……………..………………………………………………………………………… 
 

 

Opdrachten 

1. Wat is het laatste woordje van het Gebed des Heeren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat betekent dat niet?     

………………………………………………………………………….…………………………………………………...……… 

3. Wat bekent dat wel?    

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

4. De vraagsteller verlangt ernaar dat zijn gebed wordt verhoord. Dat is zijn gevoel. 

Maar wat is er nog sterker dan zijn gevoel? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wat heeft de Heere Jezus Zijn kinderen beloofd? En waar staat dat in de Bijbel?    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. God kan onze gebeden niet zomaar verhoren. Niet omdat wij mooi of lang 

bidden. Waarom kan de Heere ons gebed wel verhoren?  

……….................................................................................................................................................................. 

7. Op kamp hebben we nagedacht over ‘gebedsverhoring’. Niet al onze gebeden 

wordt verhoord? Hoe zit dat? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Extra 

Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen;                                                                                                                 

Men loov’ Hem vroeg en spâ;                                                                                                           

De wereld hoor’ en volg’ mijn zangen,                                                                                               

Met amen, amen, na.  

(psalm 72 vers 11) 


