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VRAGEN BIJ DE DIENSTEN VAN ZONDAG 27 DECEMBER 

 
We wensen u en jou een gezegende zondag en goede bespreking met elkaar!  
 
Morgendienst: 
Schriftlezing: Mattheüs 24 

 

Thema:  Jezus bereidt voor op Zijn (toe)komst en geeft 
Punten van de prediking 

1. bij indringende gebeurtenissen 
2. een onderwijzend voorbeeld 
3. tot een noodzakelijke les 

Vragen bij de prediking: 

1. Waarom gebruikt  Jezus het voorbeeld van een vijgenboom? 

2. Wat bedoelen we met tekenen van de eindtijd? 

3. Welke troost kan ervaren worden bij het zien/meemaken van de coronacrisis? 

4. Stelling: ik heb te weinig besef van het feit dat we in de eindtijd leven. 

5. Jezus zegt: daarom, zijt ook gij bereid (vers 44). Wanneer ben je dat? Bent u bereid? 

 

Middagdienst 

Schriftlezing: Lukas 2 : 22 - 4 

 

Thema: En er was een Anna 

1. Haar dienen (vers 36 en 37) 

2. Haar belijden (vers 38a) 

3. Haar spreken vers (38b) 

Vragen bij de prediking: 

t/m 12 jaar: 

1. Waarom waren Jozef en Maria in de tempel? 

2. Wat betekent het dat Anna God nacht én dag diende? 

3. Anna heeft de Heere Jezus beleden. Wat betekent het woord 'beleden'? 

4. Heb jij de Heere Jezus ook zo 'beleden'? 

5. Wie zocht Anna nadat ze de Heere Jezus heeft ontmoet? 

6. Mag jij ook zo spreken van de Heere Jezus? 

(zie verder pagina 2) 

 



Vanaf 12 jaar: 

1. Wat was het doel van Jozefs en Maria's komst naar de tempel? Waar is dit een 

vervulling van? 

2. Wat wil Lukas duidelijk maken als hij Anna duidelijk als weduwe, als dochter van 

Fanuël en uit de stam van Aser uittekent? 

3. Welk woord wordt in dit gedeelte voor 'dienen' gebruikt? Wat maakt het anders dan 

het meer bekende woord 'diakonia'? 

4. Hoe zou jij de belijdenis van Anna met je eigen woorden omschrijven? Betrek hier 

Romeinen 10 vers 10 bij. 

5. "Zeg me wie je vrienden zijn, dan zeg ik wie jij bent." Wat heeft dit spreekwoord ons 

te zeggen m.b.t. Anna? 

6. Heb jij zulke vrienden als Anna? En herken jij je in het 'Onderwerp' van deze 

gesprekken? Wat én hoe moet dit veranderen als dit niet zo is? 

Avonddienst 

Deze keer zijn er voor de avonddienst geen vragen. 

 

 


