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Vragen jeugdclub ‘Benjamin Kleine Kracht’ 

1. Het ging vanavond over hulpverlening aan arme mensen. Aan wat voor mensen denk jij dan als eerste? 

2. In de preek kwam naar voren dat hulpverlening aan onze naaste in nood te maken heeft met ons hart én met 

onze hand. Leg dat eens uit. 

3. Wat heeft Deuteronomium 15: 7-11 met het vierde gebod te maken? (Zie Deut. 5: 12-15.) 

4. Op het Kerstfeest hebben we herdacht dat de Heere Jezus als Kind naar deze aarde is gekomen. In wat voor 

gezin werd Hij geboren? Wat betekent dat als je 2 Korinthe 8: 9 leest? Wat is Zijn rijkdom? 

5. Zijn er mensen in jouw omgeving (familie, vrienden, de buurt waar je woont, de kerk) die hulp nodig 

hebben? Wat kan jij daarin betekenen? 

6. Wat heb je van deze preek geleerd?  

 

Vragen jeugdvereniging ‘Ora et Labora’ 

1. Het is vandaag ‘hulpverleningszondag’. Waar denk jij als eerste aan bij ‘hulpverlening in binnen- en 

buitenland? 

2. De tekst komt uit een gedeelte waarin het vierde gebod verder wordt uitgelegd. Waarin verschilt het vierde 

gebod uit Exodus 20: 8-11 van Deuteronomium 5: 12-15? Wat betekent dat voor onze zondagsrust? 

3. In 2 Korinthe 8:9 schrijft Paulus over de armoede en de rijkdom van de Heere Jezus. Wat was Zijn armoede? 

Wat is Zijn rijkdom? Wat heeft dat met jouw redding te maken? Ken je dat ook persoonlijk? 

4. Is hulpverlening in binnen- en buitenland alleen een taak van de diaconie? Waarom wel of niet?  

5. Het spreekwoord luidt: ‘Waar je hart vol van is, stroomt je mond van over.’ Bij de punten van de preek was 

het net even anders: ‘Waar je hart vol van is, loopt je hand van over.’ Wat heeft je hart met je hand te maken 

als je denkt aan hulpverlening aan je naaste in nood, dichtbij of verder weg? 

6. In Psalm 146 staat wat de Heere doet voor armen en mensen die in nood zijn. Welke dingen worden 

genoemd? 

7. Zijn er mensen in jullie omgeving (familie, vrienden, de buurt waar je woont, de kerk) die hulp nodig 

hebben? Wat zou de JV daarin kunnen betekenen? 

 

Lied  

1.  Laat je hart je hand bewegen, 

 in het omzien naar elkaar. 

 Geef de arme ook de zegen, 

 zoals in het sabbatsjaar! 

 Schuld van broeders opgeheven 

 in de naam van onze HEER’. 

 Niemand mag in armoe leven, 

 want dat is niet tot Gods eer! 

 

2.  Laat je hart je hand bewegen, 

 als er toch weer armen zijn. 

 Kijk maar goed en zoek naar wegen 

 om hen dan van dienst te zijn. 

 Als er nood is bij de ander, 

 laat je hart geopend zijn, 

 naar de HEER’ en naar elkander 

 armen, rijken, groot en klein. 

 

3.  Laat je hart je hand bewegen, 

als je naaste weinig heeft. 

 Geef genoeg en wees genegen, 

 zoals God de schuld vergeeft. 

 Jezus had slechts enkel rijkdom, 

 maar werd arm en gaf Zijn bloed 

 voor straatarmen als een Brui’gom: 

 geestelijke overvloed! 

 

4.  Laat je hart je hand bewegen, 

 zie de arme als een mens. 

 Wees ruimhartig in het geven 

 iedereen is medemens. 

 Prijs de HEER’, de weg is open 

 voor ons armen bij elkaar 

 Prijs Hem want wij mogen hopen 

op de erf’nis: die ligt klaar! 

        (wijs: ‘Samen in de Naam van Jezus’) 
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