Vragen bij de verklaring van de Heidelbergse Catechismus

ds. A. Schot

Zondag 16
Vraag en antwoord 40
1. De hoeveelste trap is de dood van Christus?
2. Waarom staat er ‘in den dood’ en niet ‘tot
den dood’?
3. Waarom is de dood een vernedering?
4. Is de dood ook voor ons een vernedering?
5. Wat is de gerechtigheid Gods?
6. Wat is de waarheid Gods?
7. Wat eisen de gerechtigheid en de waarheid
Gods?
8. Wat is de enige manier van betaling?
9. Wie spreekt hier over ‘onze zonden’?
10. Kan de Zoon van God sterven?

Vraag en antwoord 43
1. Wat betekent ‘nuttigheid’?
2. Hoe wordt de dood van Christus genoemd in
vraag 43?
3. Welke kracht wordt bedoeld in antwoord 43?
4. Wat is de oude mens?
5. Wat moet er gebeuren met de oude mens?
6. Hoe kan dat alleen gebeuren?
7. Waarom moet dat gebeuren?
8. Welk offer moet er nog gebracht worden?
9. Aan Wie moet dat offer gebracht worden?
10. Door wie moet dat offer gebracht worden?

Vraag en antwoord 41
1. De hoeveelste trap is de begrafenis van
Christus?
2. Wat is betuigen?
3. Wat is waarlijk?
4. Wie betuigde met de begrafenis?
5. Door wie is Hij begraven geworden?
6. Waarom is Hij begraven geworden?
7. Welke redenen zou je nog meer kunnen
noemen voor de begrafenis?
8. Hoorde de begrafenis ook bij de straf op de
zonde?
9. Waar was de Godheid van de Heere Jezus
toen Hij in het graf was?
10. Hoelang heeft Hij in het graf gelegen?

Vraag en antwoord 44
1. Er staat: Waarom volgt ‘daar’? Waar volgt
dat?
2. Wat is de nederdaling ter hel?
3. Wanneer was de nederdaling ter hel?
4. Wat zijn hoogste aanvechtingen?
5. Wie hebben die hoogste aanvechtingen?
6. Waarmee mogen zij zich troosten?
7. Hoe wordt de nederdaling ter hel
omschreven?
8. Waar heeft de nederdaling ter hel
plaatsgevonden?
9. Wat betekent ‘inzonderheid’?
10. Wat is het nut van de nederdaling ter hel?

Vraag en antwoord 42
1. Voor wie is Christus gestorven?
2. Waarom moeten Gods kinderen ook sterven?
3. Waarom is hun dood geen betaling voor de
zonde?
4. Wiens dood is wel een betaling voor de
zonde?
5. Wat betekent ‘een afsterving van de zonde’?
6. Waarom is de dood nodig om aan de zonde te
sterven?
7. Wat gebeurt er met ons sterven?
8. Wat is het eeuwige leven?
9. Moeten alle mensen sterven om in het
eeuwige leven te komen?
10. Is de dood voor alle mensen een doorgang tot
het eeuwige leven?

