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VRAGEN BIJ DE DIENSTEN VAN VRIJDAG 25 DECEMBER 1E KERSTDAG 

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

 

Morgendiensten: 

Schriftlezing: Lukas 2 : 1 - 14 

 

Vragen bij de prediking: 

Vragen tot 12 jaar: 

1. Noem de drie punten van de preek 

2. Wie heeft er in Bethlehem gewoond? 

3. Wat is een Losser? 

4. Waar wilde David graag drinken? 

5. Welke profeet heeft gezegd dat de Heere Jezus in Bethlehem geboren zou worden? 

6. Wat betekent de naam Bethlehem? 

7. Bethlehem is de stad van David. Vul in: 

8. Zoals David Goliath versloeg, zo heeft de Heere Jezus……………………………………… 

9. David werd koning nadat hij door Saul werd achtervolgt. Christus werd verhoogd nadat 

………………………………………………………………… 

10. Wat deden de Schriftgeleerden in Jeruzalem niet? Wat moet jij wel doen? 

Vragen vanaf 12 jaar 

1. Noem de drie punten van de preek 

2. Waar ligt het accent in Lukas 2? Niet op de stal, maar op………………………………….. 

3. Wat deed een Losser? Wat is de geestelijke betekenis daarvan? 

4. Wat verlangde David? 

5. Wat is er in de bronpunt Christus te vinden? 

6. Waar dorst jij naar? 

7. Wat betekent Bethlehem? Wat heeft dat jou te zeggen? 

8. Waarom moest er bloed van David door Christus’ aderen stromen? 

9. Noem een aantal overeenkomsten tussen David en Christus. 

10. Wie is Christus voor jou? Heb je Hem echt nodig? Op wie lijk je meer: Op de wijzen uit het 

oosten, of de dwaze schriftgeleerden in Jeruzalem? Waarom? 

Avonddienst 

Schriftlezing: 1 Johannes 4 

 

Vragen bij de prediking: 

1. Waarom wordt Johannes vergeleken met een adelaar? 

2. Welke drie soorten liefde zijn er? 

3. Wat voor troost is er in, dat Gods liefde geen aanknopingspunt in de mens heeft? 

4. Waarom is Gods liefde moeilijk af te lezen uit Zijn voorzienigheid? 

5. Tegen welke dwaling heeft de apostel Johannes zich gekeerd? 

6. Wat noemt Johannes als doel van Christus’ komst naar de aarde? 

7. “Leven” is meer dan dat een mens niet naar de hel gaat. Wat dan? 

8. Wat leert het jou, dat er staat: Leven door Hem? 


