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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 23 MEI 

 

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

 

1e Pinksterdag 

Morgendienst  

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 - 13 

 

1. Wat was Pinksteren voor een feest in Israël (in het Oude Testament)?  

2. Waar kwam de Heilige Geest vandaan? Wie stuurde Hem?  

 Hoe kan ons dat helpen (bijvoorbeeld in het gebed)? 

3. Wat hebben de discipelen gedaan, voordat de Heilige Geest kwam? Wat leer jij 

 daar van? 

4. Welke twee dingen gebeuren er vooral op het Pinksterfeest? 

5. Wat betekent het om vervuld te worden met de Heilige Geest? Kan dat ook 

 vandaag gebeuren, of was dat eenmalig? Wat is het verschil tussen het levend 

 gemaakt worden door de Heilige Geest en het vervuld worden met de Heilige 

 Geest? 

6. Je kunt maar met één ding tegelijk vervuld zijn. Wat wordt daarmee bedoeld? Waar 

 ben jij vol van?  

7. “Gij zult mijn getuigen zijn” is niet minder een belofte dan een bevel? Wat zegt dat 

 vandaag? Móeten we wel of niet druk zijn met getuigen? 

8. Wat zegt de Bijbel over onze tong? 

9. Het was helemaal niet nodig om in andere talen te spreken. Waarom niet? Waarom 

 gebeurde het toch? Wat heeft dat vandaag te zeggen? 

10.  De grote werken van God. Dat betekent drie dingen. Welke? En wat betekent dat? 

 1…………………………. 

 2…………………………. 

 3…………………………. 

Avonddienst  

Schriftlezing: Efeze 1  : 1 - 14 

1. Wat is verzegelen? Noem een aantal voorbeelden. 

2. “In Welke gij….” De gelovigen zijn verzegeld “in Christus”. Wat betekent dat? 

Wat doet het met jou als je dit hoort? 

3. De Heilige Geest is de Geest der belofte. Wat betekent dat? 

4. Wat is een “onderpand”? Wat betekent het dat de Heilige Geest een onderpand 

is? Hoe kan dat troosten? 

5. Er zijn twee soorten erfgenamen. Welke? Wat voor erfgenaam ben jij? 

 


