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VRAGEN BIJ DE DIENSTEN VAN ZONDAG 13 DECEMBER 

 

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

 

Morgendienst: 

Schriftlezing: Lukas 1 : 26 – 39 

 

Vragen bij de prediking: 

Vragen tot 12 jaar 

1. In het Oude Testament zegt de Heere ook al dat voor Hem niets te wonderlijk is. Kun 

je één voorbeeld noemen? 

2. Wat kan de Heere niet? 

3. Hoe komt het dat Maria het woord van de Heere gelooft? Wat heb jij nodig om echt 

in de Heere te geloven? 

4. Wat riepen de slaven op de slavenmarkt? 

5. Waarom ging Maria naar Elisabeth? 

 

Vragen vanaf 12 jaar 

1. In de preek wordt een aantal dingen genoemd die voor ons onmogelijk zijn. Schreef 

er een paar op (misschien aangevuld door wat jezelf ervaart).  

2. Waarom is zalig worden onmogelijk?  

3. Waarom is zalig worden mogelijk? Wat moeten we doen? 

4. Wat zijn de drie kenmerken van genade? Noem bijbelse voorbeelden. 

5. Wat heeft er voor Maria “aan vast gezeten” om de moeder van de Heere te worden? 

6. Wil jij een slaaf/slavin van de Heere zijn? Wat heeft dat te maken met je doop? 

7. Wat betekent: “God houdt er geen huursoldaten op na”? Wat betekent dat concreet 

in jouw leven (om na de preek over door te praten). 

8. Wat heeft het voorbeeld van de slavenmarkt jou te zeggen? 

9. Wat heeft het op bezoek gaan van Maria bij Elisabeth vandaag te zeggen? 

(zie verder pagina 2)  



Middag- en Avonddienst 

Schriftlezing: Genesis 4 : 1 – 17 

Heidelbergse Catechismus Zondag 4 

 

Vragen bij de prediking: 

1. Waarom stelt de Catechismus de vragen van zondag 4 aan de orde?  

2. Vraag 9 is niet bedoeld om God te verdedigen. Waarom dan wel?  

3. Herken jij je in “De erfdochter van Rennenberg”? Waarom wel/niet? 

4. Wat zegt het voorbeeld van de oude munt? 

5. Waarom confronteert God ons met Zijn wet? 

6. Hoe zie je dat een zondaar met zijn zonde “zichzelf” straft? 

7. Hoe zit er in tijdelijke straffen toch nog ontferming? 

8. Hoe weet je zeker dat er een hel is? 

9. Bespreek het beeld van twee balken die samen het kruis vormen. Wat heeft dat jou 

te zeggen? 

 


