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VRAGEN BIJ DE DIENSTEN VAN ZONDAG 29 NOVEMBER 

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

 

Morgendienst: 

Schriftlezing: Lukas 1 : 26 – 33 

 

Tot 12 jaar: 

1. Wat zijn de punten van de preek? 

2. Waar was Gabriël eerder geweest? 

3. Door Wie worden engelen naar de aarde gestuurd? 

4. Hoe heet de kerkklok van Leerbroek? 

5. Waar moet de engel naar toe? 

6. Wanneer zie je de regenboog het duidelijkst? 

7. Wat is het eerste wat de engel zegt? 

8. Wat zegt de engel over Maria? 

9. Tegen wie werd ook gezegd dat de Heere met hen zou zijn? 

10. Wat betekent de naam Immanuel? 

Ouder dan 12 jaar: 

1. Wat betekent het dat er hier zo uitdrukkelijk staat dat Gabriël door God wordt gezonden? (dat 

stond er niet toen hij naar Zacharias werd gestuurd) 

2. Waarom gaat de engel naar Nazareth? Wat heeft jou dat te zeggen? 

3. Wat wordt er over Maria verteld (dingen die niet in de Bijbel staan)? Wat vind je er van? 

4. Waarom kreeg Maria genade? Wat heeft dat te maken met dat Kind dat ze ontvangt? 

5. Wat wordt er bedoeld met “verdienmodellen”? Zie je dat ook bij jezelf? 

6. Soms is het goed dat we niet alles van te voren weten. Waarom?  

7. Wanneer ben je echt gezegend? 

Middag- en Avonddienst 

Schriftlezing: Mattheüs 19 : 16 - 26 

Heidelbergse Catechismus Zondag 2 

1. Wat is het verschil tussen zonde en ellende? 

2. Wat vind je van de stelling: Sommige mensen zijn al ellendig (daklozen, zieken, enz.).  

Je hoeft ze hun ellendigheid niet nog extra aan te praten.  

3. Waarom staat er: Uit de Wet Gods? Wat is het verschil met de wetten van Hamurabi? 

4. Geldt de Wet van God nog steeds? Is/wordt de Wet ooit afgeschaft? Christus is toch 

gekomen? 

5. Wat wil het zeggen dat de Heere in Zijn Wet juist onze liefde eist? Relativeert dat de 

geboden? 

6. Hoe leer ik beseffen wat Gods Wet van mij eist? 

7. Wat deed de prinses van de stam in Afrika? Herkenbaar? 

8. Waarom staat zondag 2 niet in de verleden tijd? 

9. Met welke tekst eindigt de preek? Waarom? 


