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VRAGEN BIJ DE DIENSTEN VAN ZONDAG 6 DECEMBER 

 

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

 

Morgendienst: 

Schriftlezing: Lukas 1 : 26 – 38 

 

Vragen bij de prediking: 

Vragen tot 12 jaar 

1. Van de Heere Jezus werd gezegd dat hij groot zou zijn. Van wie werd dat eerder gezegd? 

2. Vul in: 

a. De Heere Jezus is groot als Profeet want:………………………………………. 

b. De Heere Jezus is groot als Priester want:……………………………………. 

c. De Heere Jezus is groot als Koning, want:……………………………………… 

3. Wanneer werd voor het eerste gezegd dat de Heere Jezus geboren zou worden? 

4. Wanneer werd het voor het laatst gezegd? 

5. Wie werden er vroeger ook zonen van God genoemd? 

6. Wat betekent het als je tegen je vader of moeder “pappa” of “mamma” zegt? 

7. Wat betekent het om tegen de Heere te zeggen: U bent de zoon van God? 

8. Weet je daar voorbeelden van? 

9. Wat staat er in de toren? 

10. Vul in: De koninkrijk van David was een maquette van……………………………………. 

11. Wat gebeurde er met het graf van de gravin? 

12. Wat staat er op het bordje in de studeerkamer? Leer het uit je hoofd! 

 

Vragen vanaf 12 jaar: 

1. Waarin is de Heere Jezus groot? (Noem 5 dingen). 

2. Wat is er voor grootheid te zien in het Heilig Avondmaal? 

3. Hoe komt het als luisteren naar Gods Woord en bidden een zware opgaaf is? 

4. Hoe kan de Heere Jezus “onthaald” worden? 

5. Wat deed God voor de schepping? 

6. Wat betekent het om Christus de Zoon van de Allerhoogste te noemen? 

7. Wordt het rijk van David alleen hersteld? Wat dan? Bespreek het voorbeeld van de maquette. 

8. Wat heeft het voorbeeld van de gravin Von Rüling je te zeggen? 

9. Wat is het verschil tussen een waar-gelovige en een schijngelovige? Wat heeft jou dat te 

zeggen? 

  



Middagdienst 

Schriftlezing: Numeri 24 

 

Vragen bij de prediking: 

t/m 12 jaar: 

1. Wie was Bileam? Waar kwam hij vandaan? 

2. Wie was koning Balak? Van welk volk was hij koning? 

3. Waarvan is de 'ster' een teken? 

4. Wanneer zijn de sterren geschapen? 

5. Wat is een scepter? 

6. Wie mocht de scepter aanraken en blijven leven? 

7. Wie wordt met de 'ster' en 'scepter' bedoeld? 

8. Wie hebben Hem aanbeden als Koning? Heb jij dat ook gedaan? 

 

Vanaf 12 jaar: 

1. Wat kun je vertellen over Bileam? Met wie stond hij in contact? 

2. Wie was koning Balak? Waarom liet hij Bileam komen? 

3. Welke betekenis heeft de 'ster' voor de Moabieten? 

4. Op wat voor manier zie jij deze betekenis van 'sterren' terug in jouw leven? 

5. Wie wordt met de 'ster' bedoeld? 

6. Wat kon de koning met een scepter? Denk aan het voorbeeld van Esther. 

7. Welke macht heeft Christus als Koning? 

8. Hoe kun je Hem aanbidden zoals de Wijzen uit het Oosten? Ben jij al naast Hem 

neergeknield? 

Avonddienst 

Schriftlezing: Psalm 14 

Heidelbergse Catechismus Zondag 3 

 

Vragen bij de prediking: 

1. Wat is de bedoeling van zondag 3? 

2. Wat betekent het dat we naar Gods Beeld geschapen zijn? Wat zei Kohlbrugge daar over? 

3. Wat is nu echt de zonde van het eten van de verboden vrucht geweest? (er zijn wel 10 

dingen te noemen). 

4. Wat moeten we met vragen als: “Hoe kan het dat een volmaakt goed mens toch gevallen is?” 

en: “Kon God het niet voorkomen?”  

5. Wat wordt bedoeld met de bedorven melk? Wat vind je van dat beeld? 

6. Waarom is het nodig dat het “ja wij” ook jouw belijdenis is/wordt? 

7. Wat heeft het beeld van de kerk van Garsthuizen je te zeggen? 

8. Hoe kunnen we opnieuw geboren worden? Wat moeten we daarvoor doen? 

 


