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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 24 JANUARI 

 

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

 

Morgendienst: 

Schriftlezing: Lukas 4 : 1 - 13 

 

Vragen bij de prediking: 

 

Vragen tot 12 jaar: 

1. Hoe oud is Jezus als Hij de woestijn in gaat? 

2. Wie brengt Hem in de woestijn? 

3. Hoe kan Jezus honger hebben, Hij is toch God? 

4. Wat is het verschil tussen Adam en Jezus? 

5. Wat zegt Jezus steeds in antwoord op de duivel? 

6. Wat vond je mooi om te horen in de preek? 

7. Wat vond je moeilijk? 

8. Welke woorden in het ‘Onze Vader’ horen bij deze preek? 

Vragen vanaf 12 jaar: 

1. Waarom eindigt het geslachtsregister van Lukas met Adam? 

2. Welke twee ontmoetingen met de duivel staan in de Bijbel beschreven? 

3. Hoe zie jij het werk van de duivel om je heen?  

4. Wat heeft Jezus gedaan in die 40 dagen in de woestijn? 

5. Waartoe probeert de satan Jezus te verleiden in de eerste verzoeking? 

6. Welk gedeelte van de antwoorden van Jezus is steeds hetzelfde? 

7. Wat biedt de satan aan Jezus aan in de tweede verleiding? 

8. Welke woorden laat de duivel in zijn citaat (Ps. 91:11,12) weg en waarom? 

9. Wat wil Jezus jou leren als Profeet, Priester en Koning? 

10. Wat sprak jou het meeste aan in de preek? En waarom? 

 
 
 (zie volgende pagina) 
  



Middag,- Avonddienst: 

Schriftlezing: 1 Korinthe 1 : 17 - 31 
 
Heidelbergse Catechismus Zondag 6 
 
Vragen bij de prediking  

1. Is het geen overbodige vraag om te vragen wie deze Middelaar is? We weten het toch? 
2. Wat betekent het dat Christus is gegeven tot: 

a. Wijsheid. 
b. Rechtvaardigheid. 
c. Heiligmaking 

3. Waarvan verlost Christus? 
4. Op welke manier klonk het evangelie 

a. In het paradijs 
b. Door “patriarchen” en profeten 
c. In de “ceremoniën” van de Wet 
d. Door Christus Zelf. 

5. Wat heeft dit evangelie in uw/jouw hart voor uitwerking gehad? Hoe komt dat?  

 


