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Zondag 5 

Vraag en antwoord 12 

1. Waarvan is vraag 12 een samenvatting? 

2. Wat laten de woorden ‘enig middel’ zien? 

3. Wil de zondaar hier onder de straf uit komen? 

4. Waar is het deze zondaar om te doen? 

5. Wat is ‘wederom tot genade komen’? 

6. Waarom wil God dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede? 

7. Welke twee mogelijkheden van betaling worden genoemd? 

8. Waar zien we hier de eerste mogelijkheid van verlossing in antwoord 12? 

9. Waarom staat er ‘volkomenlijk’ betalen? 

10. Hoe kan aan Gods gerechtigheid betaald worden? 

Vraag en antwoord  13 

1. Waarom is vraag 13 nodig? 

2. Willen Gods kinderen zelf betalen? 

3. Kunnen Gods kinderen zelf betalen? 

4. Wat betekent ‘in generlei wijze’? 

5. Hoe maken wij de schuld dagelijks meerder? 

6. Welke schuld was er reeds?  

7. Welke schuld komt daarbij? 

8. Naar welke schuld verwijst Job 9:2? 

9. Naar welke schuld verwijst Job 15:16? 

10. Hoever reikt onze schuld volgens Ezra 9? 

Vraag en antwoord 14 

1. Wat is de bedoeling van vraag 14? 

2. Wat is een ‘bloot’ schepsel? 

3. Waarom kan geen bloot schepsel betalen? 

4. Waar heeft de mens deze schuld gemaakt? 

5. Aan welk ander schepsel zou bijvoorbeeld gedacht worden? 

6. Wat zegt dit over de offerdienst? 

7. Waarom kan een bloot schepsel de eeuwige toorn niet dragen? 

8. Waarom kon Christus die last wel dragen? 

9. Waarom kan een bloot schepsel anderen niet verlossen? 

10. Waarom kan Christus anderen wel verlossen? 

 

Vraag en antwoord 15 

1. Waarom moet een Middelaar gezocht worden? 

2. Wat is een Middelaar? 

3. Waarom wordt de Middelaar ook Verlosser genoemd? 

4. Wat betekent ‘zulk een’? 

5. Wat betekent ‘waarachtig mens’? 

6. Wat betekent ‘rechtvaardig mens’? 

7. Wie is sterker dan alle schepselen? 

8. Wat betekent waarachtig God? 

9. Wat wordt er bedoeld met ‘tegelijk’? 

10. Bestaan er veel Middelaars die hieraan voldoen? 

 

  


