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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 25 APRIL 

 

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

 

Morgendienst  

Schriftlezing: Johannes 13 : 36 - Johannes 14 : 1 - 14 

Vragen tot 12 jaar: 

1. Moest jij wel eens huilen over iets wat je zag? Wat was dat? 

2. De discipelen van de Heere waren “ontroerd”. Wat betekent dat? 

3. Wat bedoelde de Heere Jezus met het “Huis van Zijn vader?” 

4. Wat is het verschil tussen een tent en een huis? 

5. Hoeveel mensen zullen er straks in de hemel zijn? 

6. Neem jij wel eens vriendjes mee naar huis? De Heere neemt ook mensen mee naar 

het huis van Zijn Vader. Wat moest Hij daarvoor doen? 

7. Wat deed de Heere Jezus aan het kruis? 

8. Wat doet de Heere Jezus in de hemel? 

9. Wat gebeurde er vaak rond koningsdag? Wat is nog veel heerlijker?  

 

Vragen vanaf 12 jaar: 

1. Wat betekent het woord “ontroerd”? 

2. Waarom zijn de discipelen ontroerd? 

3. Wat raad Christus hen aan? 

4. Waar ging de Heere Jezus naar toe om plaats te bereiden? 

5. Wat wordt bedoeld met: We proberen zo vaak te bouwen op de puinhopen van de 

oude Adam? 

6. Christus maakt plaats door middel van Zijn voorbede. Wat wordt daarmee bedoeld? 

7. Waarom is dit woord van Christus bemoedigend voor mensen die het op aarde heel 

moeilijk hebben? 

 

Avonddienst  

Schriftlezing: Mattheüs 1 : 18 - 25 

Heidelbergse Catechismus Zondag 11 

1. Wat wordt bedoeld met “Voorwerp des geloofs?” 

2. Noem een aantal namen van de Heere Jezus. 

3. Wie heeft de Heere Jezus Zijn Naam gegeven? 

4. Wie worden er door Christus zalig gemaakt? 

4. Er zitten verschillende kanten aan de zonde. Wat wordt daar mee bedoeld? 

5. Het werk van Christus is niet alleen negatief maar ook positief. Leg uit. 

6. Noem een aantal “nep-zaligmakers”. 

7. Hoe kunnen we weten dat Christus ook onze Zaligmaker is? 


