Liturgie voor zondagmiddag 2 mei 2021 om 13.00 uur (leesdienst)

Zingen:
Zingen:
Lezen:
Zingen:
Zingen:
Zingen:
Zingen:

Ps. 89:19
Ps. 111:1 (na de Wet)
1 Joh. 3
Ps. 118:7 en 8
Ps. 35:1
Ps.99:7 en 8
Wilhelmus 1 en 6

Tekst: 1 Joh. 3:8b: Hiertoe is de Zone Gods geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels
verbreken zou.
Thema: Het verbreken van de werken van de duivel door de Zoon van God
1. de noodzaak hiervan
2. de zaligheid hierdoor

Ter overdenking:
Heidelbergse Catechismus Vr.32. Maar waarom wordt gij een Christen genaamd?
Antw. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben, opdat
ik Zijn Naam belijde, en mijzelven tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en goede
consciëntie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde, en hiernamaals in eeuwigheid met Hem
over alle schepselen regere.

Vragen:
1.

Ziet u/zie jij soms de hand van God in de schepping?

2.

Noem voorbeelden van openlijk werk van de duivel.

3.

Noem voorbeelden van werk van de duivel in vermomming, als een engel des

lichts.
De duivel richt zich op onze zwakke plekken. Wat zijn enkele van uw/jouw
zwakke plekken?
4.
5.

Wat is het doel van de duivel volgens de preek?

6.

Hoe kun je als christen en in de kerk toch de wil van de duivel doen?

7.

Hoe wordt de Zoon van God ons geopenbaard?

8.

Hoe heeft Christus de macht van de duivel verbroken?

9.

Hoe verbreekt de openbaring van Christus in ons leven de werken van de

duivel in ons leven?
Welk uitzicht heeft de mens die zucht onder de macht van de duivel in
zijn/haar leven?
10.

Vragen voor kinderen:
1.

Wat is het werk dat de duivel doet?

2.

De duivel wil dat we op hem gaan lijken. Wanneer lijken we op de duivel?

3.

Wat is het werk van de Heere Jezus?

De Heere Jezus wil het tegenovergestelde van de duivel: hij wil altijd
…………………………..
4.
5.

Hoe bidden we in het Onze Vader om bevrijding van de duivel?

6.

Bij Wie moeten we zijn als de duivel ons aanzet om te zondigen?

