Vragen voor preekbespreking 4 juli 2021
Schriftlezing: Openbaring 2 vers 12-17
Thema: De brief aan de gemeente van Pergamus
1. De woonplaats van de gemeente
2. De dwaalleer binnen de gemeente
3. De belofte aan de gemeente
Toelichting preekbespreking: Wie alleen de vragen wil beantwoorden kan, vraag 1-5 beantwoorden. Wie
verdieping wil, kan aanvullend de verdiepingsvragen bespreken. Er is ook een vraag voor de praktijk van het
leven. De stelling staat er, voor wie wil discussiëren. Een goede preekbespreking toegewenst.
Vraag 1: Wat valt u/jou op aan de “bodycheck” van Christus aan de gemeenten van Klein-Azië?
•
•
•

Verdieping: Christus weet alles van ons. Wat beangstigt u/jou dan en wat bemoedigt u/jou dan?
Praktisch: Met welke concrete (verborgen) zonden moet u/jij op dit moment breken?
Stelling: ‘Een kleine zonde liefhebben is een grote zonde.’ Mee (on) eens? Waarom?

Vraag 2: Wat denkt u/jij van onze woonplaats Veenendaal? Is het werelds of christelijk? Wat zou Christus ervan vinden?
•
•
•

Verdieping: Welke betekenis heeft het tweesnijdend zwaard in de Bijbel? (Hebr. 4 vers 12)
Praktisch: Kunt u/jij iets zeggen over de werking van dit zwaard als veroordeling, ontdekking, vertroosting en
bemoediging in uw/jouw leven?
Stelling: Wie het zwaard van het Woord niet hanteert, is geen levend christen.’ (Efeze 6 vers 17b)

Vraag 3: Zou u/jij durven zeggen dat u/jij helemaal vrij bent van het sluiten van compromissen?
•
•
•

Verdieping: Zoek voorbeelden in de Bijbel waar de Heere compromissen afkeurt.
Praktisch: Overweeg eens wat u/jou hindert om niet radicaal te zijn in het strijden tegen de zonde. Zie bijv.
Mattheus 18 vers 6-9; Kol. 3 vers 5 etc.
Stelling: ‘Wie de zonde niet doodt, wordt door de zonde gedood.’ Mee (on) eens? Waarom?

Vraag 4: Wat bedoelt Christus met de dwaling van Bileam en de Nikolaieten?
•
•
•

Verdieping: Welke dwaling zou Christus in onze tijd in de kerk en gemeente kunnen benoemen?
Praktisch: Waarover zal de Heere als Hij de gemeente ziet, verblijd zijn en waarover bedroefd?
Stelling: ‘Wie dwaalt kan niet behouden worden?’

Vraag 5: Welke betekenis hebben het verborgen manna en de witte keursteen?
•
•
•

Verdieping: Hebt u/jij een nieuwe naam gekregen? Hoe kun je dat weten? (o.a. Rom. 8 vers 16)
Praktisch: Wat is de betekenis van de naam: christen? (HC, zondag vr/a 32) Hoe kun je uiting geven aan je
christen zijn in je omgeving?
Stelling: ‘Gods kinderen zijn te weinig verheugd over de beloften die in hemelse heerlijkheid vervuld zullen
worden.’ Waar of niet waar? Waarom?

