
Liturgie 08-12-2019 

’S MORGENS | ds. W.F. ’t Hart | Lucas 1: 26-38 | Lucas 1: 37-38a 

• Psalm 139: 1-10 

• Psalm 45: 2 (na wet) 

• Psalm 45: 6 (na formulier) 

• Psalm 66: 2-6-8-10 

• Psalm 63: 5 en 17:8 

• Psalm 106: 1 

Schriftlezing: 

• Lucas 1: 26-38 

Tekst: 

• Lucas 1: 37-38a 
    

Vragen n.a.v. Lucas 1: 37-38a ~ HHG Tholen ~ 08-12-2019, 09.30u 

Voor de kinderen 

1) Wat betekent Advent? 

2) Welke drie dingen kwamen aan de orde in de preek over Advent? 

3) Wat heeft datgene wat de Heere vroeger gedaan heeft te maken met nu? 

4) Kun je geschiedenissen noemen waarin engelen voorkomen? 

5) Als je vers 26 het begin leest, waar verwacht je dan dat de engel naar toe gaat? 

6) Wie vonden er net als Maria ook genade in de ogen van God? 

7) Waarom werd Zacharias stom en kreeg Maria wel een teken? 

8) Welke dingen waren er in de preek nieuw voor je?  

 

Voor de jongeren en de ouderen 

1) Welke slogan was er aan het begin van de preek te horen? Wat had deze te maken met de 

preek? 

2) Wat heeft het verleden en datgene wat de Heere toen gedaan heeft te maken met vandaag 

de dag voor jou? 

3) Hoe bijzonder is het dat er engelen bij mensen op bezoek komen? Waarom?  

4) Wat zegt het dat de engel naar Nazareth gaat? Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Wat 

heeft het te zeggen in de week van voorbereiding? 

5) Wat is het verschil in reageren tussen Zacharias en Maria? 

6) In hoeverre vraagt de Heere van ons om op Maria te lijken? Of moeten we dat anders 

formuleren? 

7) Naar welke geschiedenissen wijzen ons de tekstwoorden? 

8) Met welk (bekend) zinnetje sloot de preek af? Wat had die zin te maken met de preek? 

 

Liedsuggesties 

• Op U, mijn Heiland, 

blijf ik hopen 

• Lofzang van Maria 

• Lofzang van 

Zacharias 

• Lofzang van Simeon 

• Ga mij niet voorbij, 

o Heiland 

Citaat 

“De bewaarplaats [van Jezus, namelijk in Maria] was een onaanzienlijke; maar geen 

andere was meer geschikt om de ootmoed van het geloof te toetsen of de hoogmoed 

van de goddelozen te fnuiken [beknotten].” Johannes Calvijn 

Tip 

 

Lied



 


