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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 31 JANUARI 

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

 

Morgendienst: 

Schriftlezing: Johannes 3 : 1 - 21 

 

Vragen bij de prediking: 

1. Wat raakte je het meest in de preek en waarom? 

2. Lijken wij op Nicodemus? Waarom? 

3. Welke drie aspecten horen wij in het woord 'wedergeboorte'? 

4. Hoe worden wij wedergeboren?  

 
Middagdienst: 
Schriftlezing: Mattheüs 25 : 31 - 46 
 
Vragen bij de prediking  

1. Over welk gedeelte uit de Bijbel gaan de vijf gebrandschilderde ramen boven de preekstoel? 

2. In vers 35 en 36 worden zes lichamelijke noden genoemd, welke teksten in de Bijbel gaan 
over deze noden als geestelijke noden? 

3. Welke drie vijanden verblinden ons voor onze geestelijke noden? (vr. 127 HC) Noem voor 
alle drie een manier waarop dat gebeurt. 

4. De Heere Jezus ziet de zorg voor Zijn minste broeders als zorg voor Zichzelf. Is dat voor jou 
een troost of een aanklacht? 

5. Zou je naast de zes noden uit vers 35 en 36 nog andere noden kunnen noemen die typisch 
bij onze tijd passen? 

6. Op welke manier heeft wedergeboorte te maken met de zorg voor onze naaste? Hoe hebben 
de drie verschillende ontmoetingen met de Heere Jezus met elkaar te maken? 

7. Welke plek heeft de wederkomst van de Heere Jezus in je dagelijkse leven? 
 
Avonddienst: 
Schriftlezing: Lukas 2 : 41 - 52 
 
Vragen bij de prediking  
 
Voor de lagere school kinderen: 
 
1. Welke vier groepen mensen hebben het kindeke Jezus eer gebracht na Zijn geboorte? 
2. Waar kwamen die mensen vandaan en wat deden zij in het dagelijkse leven? 
3. Jozef en Maria hebben drie dagen gezocht. Hoe zijn die dagen verlopen? 
4. Wat was het belangrijkste in de prediking? 
 
Voor de middelbare school kinderen: 
 

1. Wat is de beste navigatie in het leven van de Wijzen? 
2. Wat heeft het getal drie te maken met orde? 
3. Wat was het belangrijkste in de prediking? 
 
Voor de ouderen, bovenstaande vragen en de ene vraag, “ hebt u ook met angst gezocht”? 


