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VRAGEN BIJ DE DIENSTEN VAN ZONDAG 8 NOVEMBER 

 

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

 

Vragen bij de morgendienst: 

 

Schriftlezing: Jesaja 22 : 15 - 25 

1. Wat was de taak van een hofmeester? 

2. Waaruit blijkt de hoogmoed van Sebna? Waar komt dat vandaan? 

3. Wat betekent zijn naam en hoe liep het met hem af? 

4. Van wie is Eljakim een voorbeeld? 

5. Hoe heeft Christus de weg tot God geopend? 

6. Bespreek (na de dienst) hoe het ervaren wordt dat de Heere opent of sluit bij het 

bidden, bij het Bijbellezen, bij het preken (of het luisteren). Wat leren we er van? 

7. Dominees dragen ook een sleutel. Wat wordt daarmee bedoeld? Voor wie wordt de 

deur geopend en gesloten? 

8. In het paleis waren verschillende kamers. Welke kamers? Wat heeft het je te zeggen? 

 

A. …………………………………………………………….. 

 

B. …………………………………………………………….. 

 

C. …………………………………………………………….. 

 

9. Wat heeft psalm 118:9 met de preek te maken? 

 

Vragen bij de middag: 

 

Schriftlezing: 1 Koningen 2 : 12 - 25 

tot 12 jaar: 

1. Wanneer is een koning een goede koning? 
2. Wat heeft eerlijk met gerechtigheid te maken? 
3. Wat komt Jezus doen als Hij terug komt? 
4. Is God eerlijk als hij mensen naar de hel stuurt? 

 

(zie vervolg pagina 2)  



tot 18 jaar: 

1. Wat sprak je aan in de preek? 
2. Waar heb je vragen over? 
3. Leg eens uit in eigen woorden wat gerechtigheid betekent? 
4. Waar leef jij voor? Voor jezelf of voor God? 
5. Waarom ziet de HEERE ons als Adonia? 
6. Hoe denk jij over Jezus? Als oordelende of verlossende Koning? 

18+: 

1. Wat sprak je aan in de preek? 
2. Waar heb je vragen over? 
3. Stelling: Bekeerd of onbekeerd, we zijn allemaal Adonia's. Mee eens? 
4. Hoe kan een rechtvaardig God toch genadig zijn? 
5. Hoe werd aan Gods gerechtigheid voldaan? 
6. Wat moet u doen als u uzelf niet herkent in Adonia? 
7. Wat moet u doen als u niet beleeft dat u Adonia bent? Verbindt dit aan een uitspraak 

van Obadiah Sedgwick: "Als de Heere belooft dat Hij het stenen hart wegneemt en 
een vlezen hart geeft, mogen we met ons ongeschikte hart tot Hem komen." 

 

Vragen bij de avonddienst: 

 

Schriftlezing: Romeinen 8 : 31 – 39 

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 

1. Wat zegt het ons dat de Catechismus allemaal vragen stelt? Waar is dat voor? 

2. Waarom staat er: enige troost? 

3. Wat is jouw houvast in jouw leven? 

4. Waarin is de troost verankerd? 

5. Waarom staat er twee keer “mijn”? (mijn zonde en mijn Zaligmaker) 

6. Is het mogelijk om te zeggen: “Voor al mijn zonde volkomen betaald”; “en mij uit alle 

heerschappij des duivels verlost”, terwijl je juist zonde en macht van satan voelt? 

Hoe? 

7. Welke beeld gebruikt Bunyan? Is het herkenbaar? 

8. Hoe verzekert de Heilige Geest van het eeuwige leven? 

9. Hoe kom ik aan de troost? 


