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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 16 MEI 

 

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

 

Morgendienst  

Schriftlezing: Handelingen 1 : 1 – 14 

 

1. Wanneer zal Jezus u rust geven? Wat gaat daaraan vooraf? 

2. In de prediking hoort u over zonde en schuld? Wat is nodig voordat u uw zonde en 

schuld echt gaat zien? Kunt u God dan ontmoeten? Hebt u dat wel eens 

meegemaakt? 

3. Wanneer krijgt u rust voor uw ziel? Kun je dat kopen of kun je daarvoor werken? Kun 

je een Bijbels voorbeeld noemen, waar iemand rust voor zijn ziel kreeg? 

4. De discipelen worden vòòr Zijn hemelvaart voorbereid op Zijn vertrek. Hij belooft 

hen dat Hij terug zal komen. Wanneer en voor wat? Ziet u uit naar Zijn terugkomst? 

5. Jezus zei tegen Zijn discipelen, dat zij in Jeruzalem moesten blijven om de belofte 

van de Vader te verwachten, die Jezus hen verteld had. Wat voor een belofte was 

dat? Hebt u ook wel eens een belofte van Jezus ontvangen?  

6. Nadat de discipelen met blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem, waren ze daar met 

in totaal 120 personen eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken 10 

dagen lang. 

Hoe kan het dat zij 10 dagen één waren, dat zij 10 dagen door hebben kunnen gaan 

met het gebed? Wat moet er geweest zijn om zo te kunnen bidden? Hebt u wel eens 

meegemaakt dat u een dag en een nacht mocht bidden? Dat u niet kon stoppen? 

Wordt zo'n gebed gehoord en verhoord? Wanneer wel en wanneer niet?  

7. De Kananese vrouw bad tot Jezus: 'Heere! Gij zone Davids, ontferm u mijner! Mijn 

dochter is deerlijk van de duivel bezeten.' Wie was de 'Zone Davids'? Had zij 

rechten? Jezus wees haar eerst af. Zij kon niet ophouden, want zij bleef bidden: 

'Heere, help mij'.  

Wat was het dat zij niet op kon houden ondanks dat Jezus haar afwees? Heeft de 

Heere u ook wel eens afgewezen? Kon u niet stoppen? Wat was de uitkomst? 

 

Avonddienst  

Schriftlezing: Genesis  5 : 21 - 24, Hebreën 11  : 5 -  6, Judas 14 – 16 

1. Wat viel je het meeste op in de preek? 

2. Waarin lijkt onze tijd op de tijd van Henoch? in welk opzichten hebben wij meer 

voorrechten ten opzichte van Henoch? 

3. Wat is nodig om met God te wandelen? 

4. Hoe is Jezus' hemelvaart vandaag tot troost?  

 


