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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 7 FEBRUARI 

 

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

 

Morgendienst, Doopdienst: 

 

Schriftlezing: Psalm 78 : 1 - 8 

 

Vragen bij de prediking: 

Tot 12 jaar: 

1. Wat zijn de drie punt van de preek. 

2. Wat is de langste psalm in De Bijbel? 

3. Jij bent een stukje van een ketting. Waar is die ketting begonnen? 

4. Op welke manier merk je in jouw huis dat de Heere wordt gediend? 

5. Kun jij al lezen? Lees jij ook mee aan tafel als er uit de Bijbel wordt gelezen? 

6. Weet jij een mooie psalm van straks bij het eten te zingen? Vraag aan je vader of 

moeder dat jullie die straks met elkaar zingen. 

7. Vind jij het fijn om over de Heere te horen en te praten? Waarom wel/niet? 

Vanaf 12 jaar: 

1. Waarover gaat psalm 78? 

2. Wat is het eerste dat God tegen mensen heeft gezegd? 

3. Waarom zijn geslachten (opeenvolgende familie generaties) belangrijk voor de 

Heere? 

4. Wat betekent “horen” in de Bijbel? 

5. Wat wordt bedoelt met “huisgodsdienst”? Op welke manier kan jij daar aan 

meedoen? 

6. Hoe kunnen vaders en moeder het woord van God “verbergen”. Kun jij het 

Woord van God ook “verbergen” voor anderen? Hoe? 

7. Wie is er aan het Woord in Psalm 78? Wat betekent dat? 

8. Schrijf kort op wat de verschillende onderdelen van de leerstof betekenen:  

9. Verborgenheden:…………………..……………………………………………….. 

10. Getuigenis……………………………………………………………………………….. 

11. Wet……………………………………………………………………………………..…….. 

12. Schrijf kort op wat er met de leerdoelen bedoeld wordt. En hoe is het daarmee in 

jouw leven? 

13. Hoop op God stellen…………………………………………………… 

14. Zijn daden niet vergeten…………………………………….……… 

15. Zijn Wet bewaren………………………………………………………… 

 

( zie volgende pagina )  



 
Middag/Avonddienst: 
 
Schriftlezing: Galasten 3 : 1 – 18 
 
Heidelbergse Catechismus Zondag 7, vraag/antwoord 20 en 21 
 
Vragen bij de prediking  
 

1. Wat is de bedoeling van vraag 20 van de Catechismus? Niet in de eerste plaats om te 

zeggen dat niet alle mensen zalig. Wat dan wel? 

2. Het gaat bij geloof om kennis. Kennis waarvan? Wat zegt dat over het belang van 

prediking en Bijbelonderzoek? Hoe zit dat bij Rome en bij “Geestdrijvers”? 

3. “Alles wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft.” Wat houdt dat In? 

4.  Geloof is ook vertrouwen. Wat het verschil met “veronderstellen”? 

5. Op welke manieren kunnen we onze zaligheid in de weg staan? 

6. Is iedere gelovige zeker van de zaligheid? 

7. Wat wil het voorbeeld van de emmer zeggen? 

8. Hoe kom ik aan geloof? 

9. Vraag en antwoord staat in de ik-vorm. Wat wil dat zeggen? Kan jij dat ook zo van 

harte nazeggen? Waarom wel/niet? 

 


