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VRAGEN BIJ DE DIENSTEN VAN ZONDAG 15 NOVEMBER 

 

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

 

Vragen bij de morgen(doop)dienst: 

Schriftlezing: Openbaring 13 : 11 – 18 en 14 : 1 - 5 

 

Kinderen 4 tot 12 

1. Wat staat er op de berg Sion? 

2. Wat staat er in andere plekken in de Bijbel over het Lam? 

3. Hoeveel mensen staan er op de berg? 

4. Wie droegen er vroeger een naam op hun voorhoofd? 

5. Wat zit er voor teken aan jouw voorhoofd? 

6. Vindt de Heere het beter als mensen niet trouwen? 

7. De mensen in heerlijkheid hebben op aarde iemand “gevolgd”. Wie is dat? 

8. Wat betekent: “geen bedrog in hun mond gevonden”?  

9. Over wie gaat het in het nieuwe lied? 

 

12 jaar en ouder: 

1. Het Lam staat in een enorm contrast. Waarmee? 

2. Er zijn op de ook 144.000 verlosten. Dat is hetzelfde aantal als in Openbaringen 7. 

Wat betekent dat? 

3. Wat betekent het om de Naam van God op hun voorhoofd hebben? Is dat hetzelfde 

als het teken van de doop? Wat is het verschil? 

4. Wat is bedoeld met: “deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn”? Wat heeft dat 

jou concreet te zeggen? (bespreek na de preek) 

5. Waarom staat er nadrukkelijk dat ze het Lam volgen, en bijvoorbeeld niet dat ze 

Christus volgen? 

6. Wat betekent: “geen bedrog in hun mond gevonden” voor hoe je in het leven staat? 

(bespreek na de preek) 

7. Waarom wordt het Lam bezongen, in het nieuwe lied? 

8. Welke van “de drie kenmerken” spraken je het meest aan? Waarom? Bespreek het 

met elkaar. 

 

(zie vervolg pagina 2)  



Vragen bij de middag: 

 

Schriftlezing: Jesaja 40 : 1 -11 

t/m 12 jaar: 

1. Jesaja is profeet. Wat is het werk van een profeet? 

2. Jesaja heeft de stem van de Heere gehoord. Heb jij de stem van de Heere gehoord? 

(vraag dit ook eens aan je ouders) 

3. Wat betekent 'vlees' in Jesaja 40 vers 6? 

4. 'Alle vlees is gras', wat betekent het voor jou om 'gras' te zijn? 

5. Kun jij het woord 'eeuwigheid' in eigen woorden uitleggen? 

6. De profeet zegt dat het 'Woord' eeuwig is. Hoe kan dit? Weet jij dan ook waarom 

Johannes 1:14a hier een belangrijke tekst bij is? 

vanaf 12 jaar: 

1. Tot wie spreekt de profeet Jesaja? Waar bevinden zijn hoorders zich? Waarom zijn ze 

daar? 

2. Hoe zou jij de verbinding tussen de Roeper (de Heere) en geroepene (Jesaja) 

omschrijven? Wat betekent dit voor geroepen knechten? 

3. Wat betekent het voor jou om als 'gras' omschreven te worden?Maak het woord 

'goedertierenheid' concreet voor jou leven. Wat zegt het je als deze dingen 

vergeleken worden met 'een bloem des velds'? 

4. 'Het Woord onzes Gods' is niet in de eerste plaats de Bijbel van Genesis t/m 

Openbaring. Wat is de eerste betekenis in deze tekst? 

5. Als je het 'Woord' tegenover 'gras' en een 'bloem des velds' zet, wat heeft dan dit 

'Woord' jou te zeggen? (betrek Johannes 1:14a hierbij). 

 

Vragen bij de avonddienst: 

 

Schriftlezing: 1 Johannes 1 

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 vraag en antwoord 2 

1. Waarom moeten wij “weten”? Om wat voor kennis gaat het? 

2. Er zit in kennis der ellende geen troost. Waarom moet ik het toch weten om getroost 

te leven en te sterven. 

3. Waarom is kennis der ellende nodig? 

4. Hoe komt het als we niet weten van verlossing? Ligt het aan de Bijbel? Waaraan wel? 

5. Wat is het verschil tussen een levensbeschrijving en een ontmoeting? 

6. Waarom staat er van al mijn zonde en ellende verlost “wórde” en niet “bén”? 

7. Hoe zal ik God dankbaar zijn? 

8. Hoe kan ik de drie stukken leren kennen? 


