Vragen bij de middagpreek van 19 juni 2022
Nabetrachting en dankzegging op de viering van het Heilig Avondmaal

Tekst: Handelingen 2 vers 46 en 47
Thema: Gods toenemende genade
1. Vragen bij de eerste gedachte: Gods gemeente
Op het Pinksterfeest zijn er heel veel mensen een kind van God geworden. En dat gaat daarna
steeds door. De Heilige Geest werkt. De gemeente van eerste christenen groeit. De gelovigen zijn
aan elkaar verbonden. Ze zijn elke dag in de tempel, eten met elkaar en doen dit met vreugde.
a) Ze zijn ‘eensgezind en volhardend in de tempel’. Wat betekent dit?
b) In de tempel waren ook andere mensen. Wat deden zij? Was dit nodig?
c) De duivel zorgt voor verdeeldheid en ruzie. Maar wat is het werk van de Heilige Geest?
2. Vragen bij de tweede gedachte: Gods zorg
Andere mensen zien het dat er een gemeente van christenen is ontstaan. God zorgt voor hen. Er
gaat wat van hen uit. Er komen steeds meer christenen.
a) Het is een gemeente die God prijst. Probeer uit te leggen wat ‘God prijzen’ betekent.
b) Deze gemeente had ‘genade bij het hele volk’. Wat betekent dit?
c) De Heere Jezus zegt in Mattheüs 5 vers 13 en 14 iets over het leven van christenen. Wat
kunnen we daarvan leren?
3. Vragen bij de derde gedachte: Gods gunst
De Heilige Geest werkt met kracht in harten van mensen. ‘… en de Heere deed dagelijks tot de
gemeente, die zalig werden.’ Er ging geen dag voorbij of er werden mensen bekeerd.
a) Wat betekent de naam ‘Heere’?
b) Wat kunnen we voor het woord ‘gemeente’ ook lezen?
c) ‘….die zalig worden’. Welke woorden passen daarbij?

Verwerkingsopdracht:
•

Waarom past de verwerking van Mattheüs 5 vers 13a en 14a bij de preek?

•

De kleurplaat bij Handelingen 2 vers 47b past ook bij de preek.

