Zondag 22 november, 10:00 - Leesdienst
Tekst: Lukas 1 : 8-11
En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de
gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des
Heeren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En
van hem werd gezien een engel des Heeren, staande aan de rechterzijde van het altaar des reukoffers.
Thema: Het begin van de nieuwe dag
1. Waar deze nieuwe dag begint
2. Wanneer deze nieuwe dag begint;
3. Hoe God dan het morgenrood van Zijn genade spreidt.
Liturgie
Psalm 65: 1
Wet des Heeren
Lezen: Lukas 1 : 1 - 14
Psalm 18 : 8
Lofzang van Zacharia : 1
Lofzang van Zacharia : 2
Lofzang van Maria : 1

(Eerste collecte bestemd voor diaconale doelen in Nederland)

Vragen
1. De preek spreekt figuurlijk over een nieuwe dag die aanbreekt. Waarom breekt die dag aan in
Jeruzalem en niet, zoals je zou denken, in Bethlehem?
2. Waarom neemt in het “aanbreken van de nieuwe dag” het reukoffer altaar een centrale plaats in?
3. In de preek wordt gezegd dat het Nieuwe Testament, de komst van de Heere Jezus, voortkomt uit
de oudtestamentische tempeldienst. Wat betekent dat en wat is de plaats van de tempel daarin?
4. Volgende week begint de Advent tijd. Toch is de geschiedenis in deze preek ook al Advent, of
wellicht eerder een voorspel op Advent. Waarom is dat zo?
5. De engel zegt tegen Zacharias dat zijn gebed verhoord is. Welk gebed wordt hier vooral bedoeld?
6. Hoe krijgt de betekenis van de naam Johannes – God is genadig – vervulling in het leven van
Johannes de Doper?
7. Welk antwoord geeft de preek op de vraag: Hoe zal ik de Heere Jezus ontvangen? Hoe zult Gij zijn
ontmoet?
8. Het reukofferaltaar is er niet meer. Hoe kunnen onze gebeden dan tot God komen?
9. Mogen onbekeerde mensen tot God bidden. Wat wordt daarvan in de preek gezegd?
Voor de kinderen
1. Het gaat in de preek over de priester Zacharia. Hoe heette zijn vrouw?
2. Het kindje dat ze kregen moest Johannes heten. Waarom niet Zacharia zoals dat vroeger altijd de
gewoonte was?
3. Hoe heette de engel die aan Zacharia verscheen?
4. Mogen wij altijd bidden tot de Heere? Weet jij een psalmversje daarover?
5. Johannes de Doper wordt de “voorloper” genoemd. Wie komt er na hem die veel belangrijker is?
6. In de tijd van Johannes de Doper en de Heere Jezus werden veel mensen bekeerd. Kan dat nu ook
nog?

De gelezen preek was van ds J.S. van der Net

Zondag 22 november, 16:00 - ds A.T. Huijser
Tekst: Galaten 4: 30
Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal
geenszins erven met den zoon der vrije.
Thema: Mensenwerk van Godswerk gescheiden
1. Eén vader en twee zonen
2. Twee zonen en één erfgenaam
Liturgie:
Psalm 25: 7
Lezen: Galaten 4: 21 – 31
Psalm 106: 2, 3
Psalm 113: 5
Psalm 105: 6

(Eerste collecte bestemd voor diaconale doelen in Nederland)

