
Liturgie 25 augustus 2019 

's Middags 16.30u |  ds. W.F. ’t Hart | HC zondag 10 

• Psalm 33 : 6-10 

• Psalm 27 : 7 

• Psalm 73 : 5-6-8 

• Psalm 94 : 6-8 

• Psalm 92 : 8 

Schriftlezing: 

• Jona 1 

Tekst: 

• Zondag 10.27-28 

Vragen n.a.v. Zondag 10 ~ HHG Tholen ~ 25 augustus 2019, 16:30u 

Voor de kinderen 

1) Zoek met elkaar de Heidelbergse Catechismus in gewone taal eens op en probeer te begrijpen 

waar het in zondag 10 over gaat. Zie hiervoor https://www.heidelbergse-

catechismus.nl/verlossing/zondag-10. Kies rechts de versie van de catechismus die je wilt 

lezen. 

2) Opdracht: teken eens een horloge waarop het 10 voor 7 is en een horloge waarop het 7 voor 

10 is. Papa of mama wil je daar vast wel bij helpen. Vertel daarna wat deze twee tekeningen 

met de preek te maken hebben. 

3) Wat betekent voorzienigheid? 

4) Wie heeft het in de wereld voor het zeggen? Hoe zie je dat? 

5) Hoe zien we in de geschiedenis van Jona 1 de voorzienigheid terug? 

 

Voor de jongeren en de ouderen 

1) Wat herken je in je leven meer: een 7 voor 10 geloof of een 10 voor 7 geloof? Waarom? 

2) Wat betekent voorzienigheid? 

3) Hoe doet de Heere dat? 

4) Is God verantwoordelijk voor ziekte, voor het kwaad etc.? Waarom? 

5) Lees met elkaar Prediker 7:15 en Prediker 12:13. Wat betekenen deze verzen? Hoe heeft de 

prediker zondag 10 ‘beleefd’? Wat is zijn conclusie en de opdracht voor ons? 

6) Wie regeert deze wereld? Waarin komt dat tot uiting? 

7) Wat heeft Jona 1 te maken met zondag 10? 

8) Wat is het verschil tussen lijdelijkheid en lijdzaamheid? Hoe komt dat laatste in zondag 10 

terug? 

9) Lees met elkaar Romeinen 8:38-39 eens en leg aan elkaar uit wat hier staat. 

 

Liedsuggesties 

• Psalm 93 

• Psalm 95 

• Psalm 97 

• Psalm 99 

• Wat de toekomst brengen moge 

• Meine Zeit in deinen Händen 

• Beveel gerust uw wegen 

• Op bergen en in dalen 
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Citaat 
• Augustinus: „Als Gods voorzienigheid de menselijke zaken niet regeert, dan behoeft men niet 

meer op de godsdienst te letten.” 

Tip 

• Lees met elkaar de Jozefsgeschiedenis eens door (Gen. 37-50) in combinatie met Psalm 105. 

Hoe zien we het geloofsonderwerp van zondag 10 daar terug? 

• Verder lezen: Door Zijn Hand. Gods voorzienigheid, P. den Butter 

 

Gedicht (zie volgende pagina) 

 



 



 


