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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 25 SEPTEMBER 

 

 

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

 

Morgendienst 

Schriftlezingen: Jesaja 18 : 1 – 10, Romeinen 9 : 21 – 29, Jesaja 38 : 9 – 22 

 

Tekst: Jesaja 38 : 19 en 20 

Drie gedachten 

 De levende, de levende die looft U zoals ik heden. 

 En wordt Uw waarheid aan de kinderen beleden. 

 Om zulk een verlossing met de gemeente te delen. 

 

Enkele vragen om te bespreken. 

Het nieuws van de afgelopen week was vol van het leven, sterven en de begrafenis van een 

Koningin. In de rouwdienst voorafgaande aan haar begrafenis (bijzetting)  werden de 

woorden van Jezus Christus aangehaald, die Hij gesproken heeft bij het graf van Lazarus. Ik 

ben de Opstanding en het Leven, die in Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven. Deze 

woorden zijn wereldwijd gehoord, en laten we bidden dat ze nog een wondere uitwerking 

van bekering en geloof mogen hebben. 

 Vraag 1. Wat betekent dat voor koning Hiskia als hij ernstig ziek zijnde moet horen, Alzo zegt 

de HEERE, Geef bevel aan uw huis want gij zult sterven en.................... niet leven. 

 Vraag 2. Wat mistte Hiskia dus en hoe heeft de HEERE hem daarbij willen brengen. Welk 

beeld uit de Schrift werd daarvoor gebruikt? 

We lezen in Jesaja 38 dat bepaalde woorden wel tweemaal gezegd worden. 

Zoals in het hiervoor genoemde 1e vers, gij zult sterven...........en niet leven. 

En in het 17e vers,........... ....................... is mij de bitterheid bitter geweest, 

Ook in onze tekst, ...................................De levende, de levende, die zal U loven,........ 

 

 Vraag 3. Is dat om nog maar een keer hetzelfde te zeggen, of heeft het meer in zich?  

Kies je de preek gehoord hebbende voor het eerste, ......gewoon herhaling.  

of ......wel herhaling maar toch met een andere en diepere bedoeling? 

Vraag 4. Wat is het verschil als we in het 3e vers lezen,........En hij zeide, Och HEERE gedenkt 

toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat 

goed in Uw ogen is, gedaan heb en Hiskia weende gans zeer. Hij sprak van in waarheid 

gewandeld te hebben....maar hij vond er geen rust in, want hij weende gans zeer. 

In het 19e vers spreekt hij, de vader zal de kinderen Uw waarheid bekend maken. Sprak ook 

hier van waarheid, zelfs van Uw waarheid en wat  bedoelde hij daarmee. 

Wat was Hiskia tot het 13e vers, en wat mocht hij door genade zijn vanaf het 15e vers. 

Wat zal zo iemand tegen zijn kinderen zeggen, een en ander maal, je 

moet...........................worden. 



In vers 3 hoorden we wat Hiskia gedaan had, maar het 20e vers spreekt van wat de Heere 

gedaan heeft. Daar komt het voor ons ook op aan, om te weten ......Gij zijt verlost, God heeft u 

welgedaan. 

 

 Vraag 5. Met het derde punt ging het nog even over ...op mijn snarenspel spelen. Ik heb toen 

gezegd dat er in het Hebreeuws ....neginoth (ook in Ps. 4:1) staat en geen ....nechiloth (ook in 

Ps. 5:1)  

Wat was ook alweer het verschil, en op welke zou jij het liefste spelen om de Heere groot te 

maken? En waarom dan liever op dat instrument? 

 

Hier door Hiskia voorgezongen dat wij het met onze kinderen na mogen zingen, om het straks 

eeuwig te zingen.  Ps. 89:1 'K Zal eeuwig zingen van........................Van harte toegewenst. 

 

Avonddienst, Opening Winterwerk 

Schriftlezing: Prediker 11 : 9 – 12 : 8 

 

Tekst Prediker 12 : 1 

Vragen bij de preekbespreking: 

1. Salomo viel in afschuwelijke zonde. Kunnen Gods kinderen afvallen van het 

geloof? Waarom wel/niet? Ken je hier voorbeelden bij? 

2. Wat zijn de vijf redenen om aan God te gedenken als  je jong bent? Welke reden 

sprak je het meest aan? Waarom? 

3. Kun je ook redenen noemen om NIET aan God te gedenken? 

4. Wat betekent het om aan God te gedenken (hart, hoofd, handen)? Wat heeft 

gedenken aan de Heere te maken met  beroepskeuze? En met vriendenkeuze? En 

met tijdsbesteding? Is er nog meer te noemen? 

5. Hoe kun je zo ver komen om aan God te gedenken? Blijft het een kwestie van 

afwachten of niet? 

 

 

 

 

 


