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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 14 FEBRUARI 

 

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

 

Morgendienst 

 

Schriftlezing: Johannes 13 : 1 – 17 

De voetwassing 

 

Vragen bij de prediking: 

Tot 12 jaar: 

1. Wat moest er gebeuren voordat de Heere met de discipelen ging eten? 

2. Waardoor kwam het dat de voeten snel vies waren? 

3. Wie ging de voeten wassen? 

4. Wie wilde we niet dat zijn voeten gewassen zouden worden? Waarom niet? 

5. Wat moet je doen als je een moeilijk puzzel maakt? Wat heeft dat te maken met wat de Heere 

deed? 

 

Vanaf 12 jaar: 

1. De Heere was de voeten van de discipelen en legde Zijn opperkleed af. Wat wil dat zeggen? 

2. Waarom wilde Petrus niet dat de Heere Zijn voeten zou wassen? Kunnen wij het ook 

weigeren? Hoe? 

3. Wat betekent het dat op dat moment alleen de voeten van Petrus gewassen moesten 

worden? 

4. “Na deze zult gij het verstaan.” Waar gaat dat over?  

5. Wat is het wapen van aan Christen. Wat wordt daar mee bedoeld? 

6. Kun je concrete situaties noemen waarin jij geroepen wordt om voeten te wassen? Is dat 

moeilijk? Waarom? Wat is de manier om het met vreugde te doen? 

 

 

( zie volgende pagina )  



 
Middagdienst: 
 
Schriftlezing: Joël 2 : 1 – 17 
 
Vragen bij de prediking: 

t/m 12 jaar: 
1. Neem pen en papier en schrijf vanuit hoofdstuk 1 eens op wat er aan de hand is in Israël. 
2. Weet jij nog op welke momenten er in Israël op de bazuin geblazen moest worden? 
3. Zoek Leviticus 23:24 op. Aan welk feest ging 'Het feest des geklanks' vooraf? 
4. Het volk moest zich voorbereiden op het Pascha. Joël roept ook op tot voorbereiding. Hoe 

moeten de Israëlieten dat doen in Joël 2:15-17? 
5. Zou er in onze tijd ook zo'n biddag gehouden moeten worden? Waarom? 
6. Hoe kun jij je voorbereiden op de komende biddag? 
7. Wat is de betekenis van het 'altaar' in vers 17? Wat betekent dat voor ons gebed? 

 
Vanaf 12 jaar: 
 

1. Schets de situatie van Joëls tijd vanuit hoofdstuk 1 (lees het hoofdstuk samen door). 
2. Waarom moet er volgens Joël, volgens God, juist nu op de bazuin geblazen worden? Betrek 

daarbij Joël 2 vers 1 en 15. 
3. Weet jij waarom de kleinste kinderen nu wel meegenomen moeten worden naar de tempel? 

Welke les moeten de oudsten van het volk en de ouders daardoor leren? 
4. Het volk wordt opgeroepen tot een 'verbodsdag'. Omschrijf in je eigen woorden dat dit moet 

inhouden. 
5. Is er in onze tijd ook zo'n 'verbodsdag' nodig? Waarom wel/niet? 
6. Hoe kan jij je n.a.v. dit Schriftgedeelte voorbereiden op de komende biddag? 
7. De priesters moeten bidden tussen 'het voorhuis en het altaar'. Waarom juist op die plek? 

Zoek Hebreeën 13:10a op, en lees kanttekening 15. Wat zegt dit over ons gebed? 

 
 
 
Avonddienst: 
 
Schriftlezing: Romeinen 4 
 
Heidelbergse Catechismus Zondag 7, vraag en antwoord 22 en 23 
 
Vragen bij de prediking  
 

1. Welke verband is er tussen het woordje “nodig” van vraag 22, en het antwoord van 
vraag 20? 

2. Wat is het verschil tussen een belofte en een profetie? 
3. Hoe kun je je op een verkeerde manier met Gods beloften troosten? 
4. De Heere leidt Zijn kinderen langs de weg van de beloften. Kun je daar voorbeelden 

van geven? 
5. Welk voorbeeld geeft Bunyan? 
6. Waarom doet de Heere dat? 
7. Wat is het verschil tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke beloften? Hoe 

moeten we daar mee omgaan? 
8. Waarom worden hier de Twaalf Artikelen genoemd? 


