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VRAGEN BIJ DE DIENSTEN VAN ZONDAG 22 NOVEMBER 

 

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

 

Morgendienst: 

 

Schriftlezing: Amos 3 

Punten van de preek 

1. Hoe het volk moet reageren op de prediking van Amos 

2. Waarom Amos het profeteren/prediken niet kon laten 

Vragen 

1. Kun je iets meer over Amos vertellen? Wie hij was? Wanneer hij leeft enz.? 

2. Hoe we volgens Amos de rampen zien die Israël troffen? Wat heeft dat ons te zeggen 

of is deze boodschap alleen oudtestamentisch? 

3. Waaraan zouden mensen om ons heen moeten kunnen zien dat wij een christen 

zijn? Laat zien dat Amos 3 : 8 hier voor ons lessen bevat 

Middagdienst: 

 

Schriftlezing: Psalm 42 

Vragen 

Leeftijd -12  

1. Wat is er met David aan de hand? Waarom mist hij God?  

2. Vraag eens aan je vader of moeder wat hopen op God betekent.  

3. Merk jij altijd dat de HEERE er is? Wat kunnen we dan leren van deze Psalm?  

 

Leeftijd 12-16  

1. Wat bedoelt David met dorsten naar God?  

2. Wat wordt bedoeld met voor Gods aangezicht komen?  

3. Waar ontmoette David Gods aangezicht?  

4. Waar ontmoet jij God? Waar ontmoeten je ouders God?  

5. Merk jij altijd dat de HEERE er is? Wat kunnen we dan leren van deze Psalm?  

(zie vervolg pagina 2)  



 

Leeftijd 16+  

1. God missen, naar God dorsten is een wonder. Waarom?  

2. David hecht veel waarde aan de tempel, waarin lijkt prediking op de tempel?  

3. Kan geloof zonder ervaring?   

4. Waarom hopen op God, welke reden heeft u?  

5. Merk u altijd dat de HEERE er is? Wat kunnen we dan leren van deze Psalm? 

 

Avonddienst: 

 

Schriftlezing: 1 Korinthe 1 

Thema: De gemeenschap met Christus 

Punten van de preek: 

1. Middel 

2. Bewerker 

3. Doel 

Vragen: 

1. Kun je iets vertellen over de contacten tussen Paulus en de gemeente van Korinthe? 

2. Vindt het een voorrecht of een last dat je in een christelijk gezin opgroeit en 

waarom? 

3. Als God Woord echt je hart raakt, hoe komt dat eigenlijk? Raakte het jouw hart? 

4. Wat gebeurt er in ons leven als God ons hart raakt? Wat verandert er dan? 


