
Zondag 22 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 22 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Zondag 22 gaat over de opstanding uit de doden en het eeuwige leven. Waarom zou 
in antwoord 57 zo vaak de naam van Christus worden genoemd? 

2. Stel jij jezelf weleens de vraag of de opstanding van alle gestorven mensen eigenlijk 
wel mogelijk is? Heel veel lichamen van mensen zijn toch al verdwenen? Hoe moeten 
we dat zien? 

3. Waarom is de opstanding eigenlijk nog nodig? Het gaat er toch om dat onze ziel gered 
wordt en naar de hemel mag gaan? 

4. De Bijbel spreekt over twee soorten opstandingen. Wat lees je daarover in Daniël 12:2? 
Wat betekent deze aangrijpende tekst? Aan welke kant sta jij? 

5. Als de catechismus het eeuwige leven omschrijft, gebruiken zij daarvoor het woord 
vreugde. Dat begint nu al, in dit leven. Ken jij iets van die vreugde? Wat zou het ons te 
zeggen hebben dat de catechismus juist dit woord kiest als het gaat om het dienen van 
de Heere? 

 
Verdieping 
In de Kleine Westminster Catechismus (1647) worden twee vragen gesteld over het sterven 
en de opstanding van de gelovigen. Leer je uit deze belijdenis nog nieuwe dingen, als je die 
naast deze zondag legt? Wat spreekt je aan? 
 
Vraag 37: Welke weldaden ontvangen gelovigen van Christus als zij sterven? 
Antwoord: De zielen van de gelovigen worden bij hun sterven volmaakt geheiligd en worden 
onmiddellijk opgenomen in heerlijkheid. Hun lichamen, die nog steeds met Christus verenigd 
zijn, rusten tot de opstanding in hun graven. 
 
Vraag 38: Welke weldaden ontvangen gelovigen van Christus bij de opstanding? 
Antwoord: Bij de opstanding zullen de gelovigen, als zij worden opgewekt in heerlijkheid, op 
de oordeelsdag openlijk als kinderen van God worden erkend en vrijgesproken. Zij zullen 
volkomen zalig gemaakt worden om zich voor eeuwig ten volle in God te verheugen. 
 


