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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 2 MEI 

 

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

 

Morgendienst  

Schriftlezing: Johannes 21 : 1 - 19 

1. Kinderen, waarom moet iemand je soms eerst pijn doet, voordat hij je wond beter 

kan maken? Hoe deed de Heere Jezus dit bij Petrus? 

2. Hoe kom je tot het liefhebben van de Heere Jezus? Lees Luk 7:47-48. 

3. De Heere Jezus heeft gevraagd: hebt gij Mij lief? Schrijf thuis voor u-/jezelf op of dit 

zo is. 'Ik heb Hem lief, want ...' of 'ik heb Hem niet lief, want... ' 

4. Voor Petrus was het een troost geworden dat de Heere Jezus alles wist, ook van hem. 

Hoe is dit voor u, jou? 

5. Hoe wil de Heere Jezus dat Petrus zijn liefde aan Hem toont, wat moet hij doen? 

6. Liefde tot de Heere en gehoorzaamheid aan Zijn Woord gaan samen (Joh 14:15). Hoe 

gaat u aan bijv. Joh 13:34 gehoorzamen deze week? 

7. Kinderen, de Heere Jezus wil dat ook de lammetjes van Zijn kudde gevoed worden 

met het Woord. Op welke manieren krijg jij die 'voeding'? En eet jij daar graag van, 

en waarom wel of niet? 

 

 

Avonddienst  

Schriftlezing: Jesaja 61 

Heidelbergse Catechismus Zondag 12 Vraag en Antwoord 31 

1. De naam Christus is een “ambtsnaam”. Wat wil dat zeggen? Wat is het verschil met 

de naam “Jezus”? 

2. Wat betekende het, als iemand gezalfd werd in het Oude Testament? 

3. Wanneer is de Heere Jezus gezalfd? 

4. Wat doet de Heere Jezus als profeet? Hoe merk je dat vandaag? Hoe moeten wij 

van Hem als profeet gebruik maken? 

5. Wat heeft Christus als priester gedaan? Wat doet Hij nu nog steeds als priester? 

Wat heeft dat jou te zeggen? Besef jij dat je deze priester nodig hebt? 

6. Hoe is gebleken dat Christus koning is? Hoe blijkt dat vandaag? Blijkt dat ook in 

jouw leven?  

 


