
Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek 

     Dorpsweg 10 

  4245 KP Leerbroek 

www.hhgleerbroek.nl 

VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 6 JUNI 

 

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

 

Morgendienst, Bediening Heilige Doop 

Schriftlezing: Handelingen 2 : 37 - 41 

 

Vragen tot en met 12 jaar: 

1. Wat hadden de mensen in Jeruzalem gedaan? 

2. Wat is een zegel? 

3. Wat hadden de mensen geschreeuwd toen Pilatus zijn handen waste? 

  Wat betekent dat? 

4. Hoe groot is de afstand van Jeruzalem naar Leerbroek? Waardoor is er afstand tussen 

de Heere en ons hart? 

5. Wat gebeurde er op de Titanic? Veel mensen konden niet gered worden. Kunnen wij 

wel gered worden? Hoe?  

6. Wat deed meneer Plooibaar in de christenreis? 

 

Vanaf 12 jaar: 

1. Op welke manier lijken wij op de Jeruzalemse zondaren? Of is het te zwart om ons met 

hen te vergelijken? 

2. Waarom is het zo troostvol dat juist aan deze mensen gezegd wordt dat Gods beloften 

voor hen zijn? 

3. Wat heeft het teken en zegel van de doop hierin te zeggen? 

4. Er staan beloften voor jou in de Bijbel. Kun je er een paar noemen? Hoe hebben we daar 

mee bezig te zijn? 

5. Er zijn twee soorten ootmoed/nederigheid. Wat is het verschil? 

6.  Het woordje “want” in de tekst is heel belangrijk. Waarom?  

 

Avonddienst, Heidelbergse Catechismus Zondag 13 

Schriftlezing: Hebreën 1 

1. Leg uit wat de naam “Eniggeboren Zoon” zegt over: 

- De verhouding tussen de Vader en de Zoon  

- Zijn herkomst 

- Zijn goddelijkheid 

2. Alle gelovigen zijn aangenomen kinderen. Daar zijn minstens vier voorrechten aan 

verbonden. Welke? 

3. Hoe kunnen kinderen des toorns, tot kinderen van God worden aangenomen? Denk 

daarbij aan “om Zijnentwil”.  

4. Waarvan moet jij verlost worden? Hoe komt het dat we de slavernij van de duivel vaak 

helemaal niet als gevangenschap ervaren? 

5. De naam “Heere” betekent ook Christus gediend wordt. Zijn er dingen in jouw leven die 

niet passen bij de dienst aan Hem? Welke dingen? Hoe kan dat veranderen? 

 


