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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 10 JANUARI 

 
 
We wensen u en jou een gezegende en goede bespreking met elkaar!  
 
Morgendienst: 
Schriftlezing: Lukas 10 : 38 - 42 
 
Vragen bij de prediking: 
 

Waar de preek mee begint: 

 

Tot 12 jaar: 

1. Wat deed George Whitefield? (zie plaatje) 

2. Naar welk dorp ging de Heere toe? 

3. Waar moest Martha allemaal voor zorgen? 

4. Soms heb jij het ook wel druk. Waar mee? 

5. Eén ding is nodig. Wat is het aller belangrijkste? 

6. Wat deed Maria? 

7. Kun je nu ook nog zitten aan de voeten van de Heere Jezus? Hoe? 

8. Was Maria een beetje lui? 

9. Ken je voorbeelden van andere mensen die aan voeten van de Heere waren? 

10. Wil jij graag naar de Heere luisteren? 

Vanaf 12 jaar: 

1. Hoe zet Lukas in deze geschiedenis meteen Christus in het centrum? 

2. Wat zijn de dingen waar jij het drukst mee bent? 

3. Wanneer zijn we druk op een verkeerde manier? 

4. Wat is precies “het ene nodige”? 

5. Wat zegt het onderwijs van Jezus aan Maria over de plaats van de vrouw in de 

Bijbel? 

6. Wat zegt de uitdrukkelijk aanduiding “aan de voeten van Jezus”? Wat zegt het jou? 

7. Hoe zie je de vruchten van het onderwijs van Jezus bij Maria terug? 

8. Als we te druk zijn in ons leven; hoe kan ons leven anders worden?  

 (zie volgende pagina) 

  



Middagdienst: 

Schriftlezing: Johannes 6 : 22 - 40 
 
Vragen bij de prediking  

t/m 12 jaar 
1. Wat is er in dit Schriftgedeelte 'gisteren' gebeurd? 
2. Veel mensen zijn de Heere Jezus gevolgd, waarom volgden zij Hem? 
3. Weet jij wat 'Bethlehem' betekent? Wat heeft dit met de Heere Jezus te maken? 
4. Kun jij uitleggen waarom de Heere Jezus Zichzelf vergelijkt met 'brood'? 
5. In de preek gaf ik het voorbeeld van 'de jongen met het suikerklontje', wat wilde 

deze jongen uitleggen aan zijn vader? 
6. Als je nu denkt aan het 'eten' van de Heere Jezus, heb jij van Hem, het Brood des 

levens, gegeten? 
 
vanaf 12 jaar 
 

1. Leg uit waarom de mensen naar Jezus zijn gekomen in Kapernaüm. Betrek hierbij wat 
er de vorige dag is gebeurd, en wat Jezus zegt in Joh. 6:26. 

2. Hoe omschrijf jij de 'honger' van Jezus' hoorders? Vergelijk dit met jouw leven. 
Herken jij je erin? 

3. Jezus zegt: 'Ik ben', wat wil Hij daarmee duidelijk maken? Zie Exodus 3. 
4. Het vervolg van de tekst zegt: Ik ben... het Brood des levens, met de bedoeling om te 

eten. Hoe zou jij dit 'eten' in je eigen woorden omschrijven? 
5. Wat wil de dubbele ontkenning 'zal geenszins' en 'zal nimmermeer' duidelijk maken? 
6. Waarom veranderd het beeld van 'hongeren' naar 'dorsten'? Weet je nog de woorden 

vanuit de Griekse tekst willen zeggen? 
 
(extra) 7. Er ligt zekerheid in de woorden van vers 37: Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij 

komen. Daarin horen we iets van de Goddelijke verkiezing doorklinken. Gods kinderen zijn 
door de Vader aan Jezus gegeven. Spreek door over de woorden van Calvijn: "We moeten 
niet Gods ontoegankelijke geheimen willen ontrafelen (de verkiezing). Maar veelmeer 
moeten wij leren in ootmoed en verslagenheid te sidderen voor Gods oordeel, en alles 
verwachten van Zijn barmhartigheid." (de zin, niet de inhoud, heb ik iets aangepast om de 
leesbaarheid te bevorderen). 

Avonddienst: 

Schriftlezing: Jesaja 59 : 11 – 21 
 
Heidelbergse Catechismus Zondag 5 
 
Vragen bij de prediking  

1. Het gaat  in zondag 5 niet om een verhaal. Waarom dan wel? 

2. Moeten we tevreden zijn om verloren te gaan? Wat dan wel? 

3. Wat voor verlangen spreekt er uit vraag 12? 

4. Waarom helpt het voor de rechtbank niet, als de rechter een goede vriend is? Wat 

heeft dat ons te zeggen? 

5. Waarom is vraag 13 niet overbodig? Waar zie je de neiging om zelf te willen betalen 

terug? 

6. Waarom kunnen dieren niet voor ons betalen? 

7. Waarom kunnen engelen niet voor ons betalen? 

8. Waarom moeten we een Middelaar zoeken? We weten toch al wie Hij is? 

 


