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VRAGEN BIJ DE DIENSTEN VAN DANKDAG WOENSDAG 4 NOVEMBER 

 

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

 

Hartelijke groeten, uw en jou ds. N. den Ouden 

Vragen bij de morgendienst: 

 

Schriftlezing: 2 Koningen 5 : 9 tot 19 

1. Noem eens een aantal dingen op die we van de Heere hebben gekregen. Waarom 

hebben we een bril en zelfs nieuwe ogen nodig? 

2. Waarom was het extra bijzonder dat God een Syriër genas? Ben jij ook een Syriër? 

3. Waarom is een tekening bijzonder? Waarom is het bijzonder wat wij gekregen 

hebben? 

4. Naäman beleed de Heere voor de oren van zijn dienaren. Wat leren wij daarvan? 

5. Wat is het verschil met de vorige keer dat Naäman bij Elisa kwam? 

6. Waarom wilde Elisa geen geschenken hebben, terwijl hij andere keren wél 

geschenken had aangenomen. 

7. Naäman wilde een karrevracht grond meenemen. Waarom? Was het verkeerd? 

8. Naäman zei ook dat dat hij met de koning naar de tempel van de afgod Rimmon zou 

moeten gaan. Is het goed dat Naäman dat zei? Waarom wel of niet. Wat kunnen wij 

er van leren? 

9. Wat was het antwoord van de profeet Elisa? Wat betekent dat? 

10. Wat zal het meisje gedacht hebben, toen Naäman genezen terugkwam? 

 

Vragen bij de avonddienst: 

 

Schriftlezing: Jesaja 12 

1. Hoe kan het dat een God die liefde is, toornt? Is dat alleen in het OT? 

2. Moet je danken voor Gods toorn? Hoe is het bedoeld? 

3. Is Covid 19 teken van de eindtijd? Is het een oordeel? Waarom wel/niet? 

4. Is Corona iets om voor te danken? Waarom wel/niet? 

5. Wat heeft Corona tot nu toe met u/jou gedaan in geestelijk opzicht? Bespreek dat 

met elkaar. 

6. Hoe wordt Gods toorn afgewend? En welk ander hoofdstuk van Jesaja denk je dan? 

Hoe krijgen we daar persoonlijk deel aan? 

7. Hoe troost de Heere? Hoe komt het als Gods kinderen weinig getroost zijn? 


