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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 13 JUNI 

 

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

 

Morgendienst, Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Schriftlezing: Jesaja 43 : 18 - 28 

1. Wanneer heeft de aartsvader Jakob heel vurig gebeden? 

2. Met wie van de mannen die langs kwamen, trouwde de jonkvrouw? 

3. Bespreek:  

- Je bidt zonder te bidden als je…………………………………….…… 

- Je kunt naar het Woord van God luisteren zonder te luisteren, als je………... 

- Je leest in de Bijbel lezen, zonder echt te lezen als je……….. 

- Je kunt geld geven zonder te geven als je…………………………. 

4. Welk beeld gebruikt John Owen? Wat wordt er mee bedoeld? 

5. Op welke twee manieren kunnen we het Heilig Avondmaal verachten? 

6. Waarom moet het gaan, in onze godsdienstplichten? Noem 3 dingen. 

7. In de preek worden heel in het kort vier voorbeeldjes gebruikt van iets dat geschilderd is, en 

waar je op die manier geen nut van hebt. Noem ze. Wat is de strekking daar van? 

8. Wat betekent het dat de Heere twee keer achter elkaar zegt: “Ik”? 

9. Welke troost is er in het woord “om Mijnentwil”? Waarom doet God het niet om ons? 

10. Wat blijft er hangen van de preek? 

 

Avonddienst 

Schriftlezing: Handelingen 4 : 1 - 14 

Volwassenen: 

1. Petrus begint uitdagend; moeten wij dat in de preken ook doen? 

2. Had Petrus ook de naam Christus kunnen gebruiken (om verzet te voorkomen)? 

3. In welke combinatie komt de Naam Jezus vaak voor?  

4. De Heere geeft deze Naam; kunnen wij Hem aannemen? 

Jongeren 

1. Waarom wordt deze Naam nu niet meer gegeven? Twee redenen! 

2. “Zalig worden” kan ook betekenen: redden; welk woord verdient de voorkeur? 

3. In Coll. 4:11 gaat het over Jezus, genaamd Justus; waarom zou hij die tweede naam 

gekregen hebben? 

4. Wie heeft de Naam Jezus aan Gods Zoon gegeven? 


