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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 8 JANUARI 

 

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

 

Morgendienst  

Schriftlezingen: Johannes 1 : 1 - 14 

 

Vragen: 

1. Wat betekent de naam Johannes? Wat is opmerkelijk als je deze naam verbindt met 

vers 14. 

2.  Zoek 1 Johannes 1: 1-3 eens op. Leg eens een verband naar vers 14. Hoe is dat in je 

eigen leven? 

3. Stelling: Gods recht en genade staan tegenover elkaar en dat is dus niet te 

verbinden. Waar/ Niet waar? Leg eens uit. 

4. Wat heeft de vleeswording van de Zoon van God te maken met het zaligen van 

zondaars. Betrek in je antwoord ook de Heidelbergse Catechismus. Hoe is dat 

persoonlijk bij jou? 

5. Waarin was de heerlijk van Christus op aarde te zien? Wat zegt jou dit? Spreek er 

eens over met elkaar. 

6. Wat betekent het dat Christus vol van genade en waarheid is. Wat betekent dat in 

jouw persoonlijk leven? Leg eens uit. 

 

 

Avonddienst  

Schriftlezing: 1 Koningen 16 : 29 – 34, 17 : 1 - 7 

 

1. De naam ‘Elia’ is op zich al een prediking. Wat betekent die naam en wat zegt die 

naam jou? Leg je antwoord eens uit. 

2. Wat zie je in Achab en Elia terug? (Denk aan het thema van de preek) Wat voor 

onderwijs zit er in voor ons? 

3. Kijk nog eens naar het thema. Wat wil dat zeggen voor de opvoeding? 

4. Waarom komt er een oordeel over het 10 stammen rijk? Trek de lijnen eens door 

naar onze tijd. Wat zien we dan? Spreek er thuis over. 

5. Wat wordt er geacht in de afgodendienst en Wie en wat wordt er dan veracht? Trek 

de lijn naar de preek van vanmorgen en pas het eens toen op je eigen leven.      

 

 

 


