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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 27 JUNI 

 

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

 

Morgendienst 

Schriftlezing: Lukas 7 : 11 - 17 

1. De weduwe van Naïn verloor zowel haar man als enigst kind. Wat met je beginnen als zoiets 

ergs je overkomt? 

2. Waarom is zo’n kruis voor een kind van God gemakkelijker te dragen dan voor een werelds 

mens? 

3. Wat houdt het in dat er staat: En de Heere, haar ziende. 

4. Waarom zegt Hij: Ween niet. 

5. Is het van de Heere Jezus geen waagstuk om tot die dode jongen te zeggen: Jongeling, Ik zeg 

u: sta op.  

6. Als die jongen opgewekt is, spreekt hij. Als iemand van dood wordt levend gemaakt, spreekt 

hij dan ook? Motiveer je antwoord. 

7. Wat is het verschil tussen het volk dat zegt dat de Heere Jezus een groot profeet is en Mozes 

die gezegd heeft: Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw 

God, verwekken; naar Hem zult gij horen.  

8. Wij zijn van nature geestelijk dood. Hoe wekt de Heere geestelijk doden op uit hun 

doodsstaat? 

 

Avonddienst 

Schriftlezing: Handelingen 13 : 1 - 12 

1. Waarom begint de eerste zendingsreis op het eiland Cyprus? 

2. Waarom nodigt Sergius Paulus Banabas en Paulus uit om voor hem te komen preken? 

3. Hoe kwam het dat Elymas aan zijn hof was. 

4. Wat gebeurt er met iemand die zeer het Woord van God begeert te horen? Denk aan Sergius 

Paulus en Elymas? 

5. Wat is een eerlijke en ontdekkende preek? 

6. Waarom noemt Paulus Elymas een kind des duivels? 

7. Elymas doet er aalles aan om het gestoorde evangeliezaad weg te nemen zodat het in het 

hart van de stadhouder niets uitwerkt? Gebeurt zoiets ook nu nog? 

8. Waarom staat er dat Sergius Paulus niet in de eerste plaats Paulus en Barnabas wil horen, 

zoals wij misschien wel graag een bepaalde dominee willen horen. Maar dat er van hem staat 

dat hij zocht zeer het Woord Gods te horen. 

9. Wat is de uitwerking van de preek bij Sergius Paulus en bij Elymas? 

 


