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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 17 JANUARI 

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

Schriftlezing: Lukas 18 : 1 - 8 
 
Vragen bij de prediking: 
 
Vragen tot 12 jaar: 

1. Wat is een weduwe? Waarom was het in de tijd van de Bijbel extra moeilijk om weduwe te 

zijn? 

2. Wat is er met de weduwe uit de gelijkenis aan de hand? 

3. Waarom wil de rechter haar niet helpen? 

4. Wat doet de weduwe?  

5. Vul in: 

  De rechter was oneerlijk, maar de Heere……………………..  

  De rechter wilde niet luisteren, maar de Heere……………….  

  De rechter had geen medelijden, maar de Heere………………  

6. Wat betekent “lankmoedig”? 

7. Wanneer zal de Rechter in de hemel laten zien dat Hij aan Zijn kinderen denkt? 

 

Vragen vanaf 12 jaar: 

1. Hoe was de positie van de weduwen in de tijd van de Bijbel? 

2. Het geweten van de rechter was toe geschroeid. Wat wordt daar mee bedoeld? Hoe kan dat 

gebeuren? 

3. Wat doet de weduwe? 

4. Waarom luisterde de rechter later wel naar de weduwe? 

5. Wij zijn zondaren. Hoe kunnen wij dan een beroep doen op Gods rechtvaardigheid? Wij 

hebben toch geen rechten? 

6. Wat wordt bedoeld met “altijd bidden”? (Want je kunt toch niet heel de dag bidden?) 

   1…………………… 

   2…………………… 

   3…………………… 

   4…………………… 

   5…………………… 

7. Gods kerk is een weduwe kerk. Wat wordt daarmee bedoeld?  

8. Wat betekent “hoewel Hij lankmoedig is over haar”? 

9. Hoe zal de Heere jou vinden? 

 (zie volgende pagina) 



Middagdienst: 

Schriftlezing: Markus 10 : 17 - 27 
 
Vragen bij de prediking  

12- 

1. Wat voor een vriend zou de rijke jongeling zijn geweest?  

2. Kun jij jezelf vergelijken met zo een aardige jongen? 

3. Wat vroeg Jezus van de jongen? 

4. Waarom liep de jongen weg? 

5. Kun jij zalig worden? Hoe dan? 

6. Wat betekent 'beminnen'? 

12+ 

1. Wat voor een vriend zou de rijke jongeling zijn geweest?  

2. Kijk eens naar jezelf met de tweede tafel van de wet als spiegel, hoe doe jij het? 

3. Wat is het belangrijkste in ons leven? 

4. Waarin kwam deze jongen tekort? 

5. Hoe moeilijk is het om zalig te worden? 

6. Waarom is het wel mogelijk? 

7. Wat betekent het volgen van Jezus? 

16+ 

1. Wat voor een vriend/collega/partner zou de rijke jongeling zijn geweest?  

2. Kijk eens naar jezelf met de tweede tafel van de wet als spiegel, hoe doet u het? 

3. Wat zegt het dat deze nette jongeman niet zalig kan worden over u? 

4. Wat betekent het dat de wet ons vervloekt? Waarom kennen we door de wet onze zonde? 

5. Waarom is het voor de mensen onmogelijk om zalig te worden? 

6. Jezus beminde hem: wat betekent dat voor u/jou? 

7. Wat betekent het volgen van Jezus? 

 Avonddienst: 

Schriftlezing: Jeremia 3 : 14 - 19 

 
Heidelbergse Catechismus Zondag 6 
 
Vragen bij de prediking  

1. Noem wat voorbeelden waaruit blijkt hoe bijzonder de schepping is. 

2. Het werk van de verlossing is nog heerlijker. Waarom? 

3. Wat betekent het dat Christus “onder de Wet” kwam? 

4. Wat deed Arnaud Beltrame op 23 maart 2018? 

5. Waarom kan een engel niet betalen bij God? 

6. Waarom moest Hij een rechtvaardig mens zijn? 

7. Er worden verschillende redenen genoemd waarom Christus waarachtig God moest zijn.  

 Welke reden spreekt je het meest aan? Waarom?  

8. Welke troost zit er in, dat er staat dat Hij “wedergeeft”? Voor wie is dat een troost? 

 


