
 

Liturgie 12-7-2020 

’S MORGENS 09.30U |  ds. W.F. ’t Hart | Genesis 43: 15-34| Tekst: Genesis 43: 30 

 

• Psalm 112: 2 

• Psalm 78: 19 

• Psalm 40: 6 

• Psalm 65: 2 

• Psalm 29: 5-6 

Schriftlezing: 

• Genesis 43: 15-34 

Tekst: 

• Genesis 43: 30a 

‘En Jozef haastte zich; want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder, en hij zocht te wenen;’ 
    

Vragen n.a.v. Genesis 43: 30 ~ HHG Tholen ~ 12-7-2020, 09.30u 

Voor de kinderen 

1. Wat is je geweten? 

2. Heb je er weleens last van? Wat doe je dan? 

3. Wat kun je allemaal doen als je geweten spreekt? Wat is verkeerd en wat is goed? 

4. Wat was er nieuw voor je in de preek? 

5. Wat valt erop aan wat er met Jozef gebeurt in vers 30? 

6. Waardoor ga je uiteindelijk naar je geweten luisteren? 

7. Welke drie Bijbelgedeelten uit het Nieuwe Testament hadden met de preek te maken? 

8. Wat doen die gedeelten met jou? 

9. Op wie uit de geschiedenis van vanmorgen vind je jezelf lijken? Op wie zou je willen lijken? 

Waarom? 

Voor de jongeren en de ouderen 

1. Wanneer heb jij voor het laatst last gehad van je geweten? Wat heb je daar toen mee gedaan? 

2. Hoe kun je omgaan met je geweten als dat spreekt? Welke gevolgen hebben die manieren? 

3. Hoe zou Benjamin de rit naar Egypte hebben beleefd? En hoe zou het voor hem geweest zijn 

dat ze op deze manier behandeld zijn? 

4. Wat heeft de zegen van Jacob te maken met de gemoedstoestand van Jozef? Wat vind je van 

die uitleg? Waarom? 

5. Hoe vind je dat Jozef zich gedraagt? Begreep je dat voor de preek al? Of heeft de preek je 

gedachten veranderd? Hoe dan? 

6. Waarom spreek ik niet over Jozef als type van Christus? Hoe preek ik er wel over? In hoeverre 

begrijp je het verschil? 

7. Wat hebben de betraande ogen van Christus te maken met de preek van vandaag? Wat doet 

dat met je? 

Liedsuggesties

• Liederen waarin Gods barmhartigheid naar voren komt 

Thema: De Almachtige is Jozef en de broers vóór 
 

1. Een kwaad geweten 

2. Een betraand gezicht 



 
 

Citaat 

“Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in 

de zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij offere gaven en slachtofferen voor de 

zonden; Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, 

overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is; (…) Die in de dagen Zijns vleses, 

gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke 

roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.” Hebreeën 5: 

1, 2 & 7 

Tip 

Lees ter voorbereiding naast de Schriftlezing ook 

• Lucas 19: 36-48 

• Johannes 11: 31-45 

• Hebreeën 5   

Lied 

 


