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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN DONDERDAG 13 MEI 

 

We wensen u en jou een gezegende en goede bespreking met elkaar!  

 

Hemelvaartsdag 

 

Morgendienst  

Schriftlezing: Handelingen 1 : 1 – 14 

 

1. De Heere Jezus had eer en heerlijkheid voordat Hij op aarde kwam. Daarover gaat 

het ook in Hebreen 1. Hebreën 2:3 trekt daar een les uit. Welke? Welke gevolgen 

moet dat voor jou hebben mbt de prediking? Is het de warme liefde van Christus die 

ons beweegt tot geloof of Zijn afschrikwekkende heerlijkheid en verhevenheid? 

 

2. Een wolk nam Hem weg voor hun ogen. Was het een regenwolk? Wat dan? Noem 

een aantal plekken in de Bijbel waarin het over wolken gaat. (Dit is meer een 

feitenvraag) 

 

3. Zouden er niet veel meer mensen tot geloof komen als Christus niet “achter een 

wolk” maar heel zichtbaar zou regeren, en Zijn macht en majesteit in deze wereld en 

ook in Nederland meer zou laten zien? Waarom wel of niet?  

 

4. “Handelingen 1 vers 9 is de code om het boek Handelingen binnen te komen.” Wat 

wordt daarmee bedoeld?  Merken wij vandaag iets van de macht van Christus? Waar 

merk je dat aan? Of is dat juist helemaal afwezig? Hoe zou je dat kunnen merken in 

jouw leven? Denk (wereldwijd) ook aan christenen die vervolgd worden. 

 

5. De engelen zeiden dat Christus zou wederkomen. Bespreek de volgende punten: 

 

a. De wederkomst betekent een heel indringende waarschuwing. Op welke manier? 

Hoe werkt dat in jouw leven? Denk je er veel over? Hoe komt het dat mensen 

toch onbekeerd kunnen blijven, terwijl ze dit weten? 

b. Het is een enorme troost. Op welke manier? Werkt dat ook zo in jouw leven? 

c. Het is een grote aansporing tot zendings-/evangelisatiewerk. Hoe werkt dat in 

jouw leven? Is het verstandig om met “buitenstaanders” meteen over 

wederkomst en oordeel te spreken? 

d. Wederkomst is tot eer van Christus. Hoe zal Hij verheerlijkt worden? 

 

6. Hoe sta jij tegenover de laatste zin van de preek? Kon je dat meezeggen?   

 


