HOREN - toen en nu
werkblad bij themadienst

1

Je hebt ongetwijfeld wel eens een foto gezien van een joodse jongen met op
zijn hoofd een keppeltje, met een gebedskleed en om zijn arm en voorhoofd
gebedsriemen.
Ga aan de hand van Deuteronomium 6: 4-9 na wat hiervan de bedoeling is.
Je kunt hierover ook lezen in: Rondom de Bijbel, deel 10 - blz. 25 (2 e kolom) en in
C. Hendriks-Metsch, Leven met de belofte - blz. 27-29.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2

Nu je toch Deuteronomium 6: 4-9 voor je hebt liggen, schrijf de tekst van
vers 4 hieronder over en beantwoordt de volgende vragen:
........................................................................................................................................................................................

C
C
C
C
3.

Wie moet horen? (vers 4)
Naar wie moet men horen? (vers 4)
Waarom moet men naar hem horen? (vers 4)
Hoe moet men naar hem horen? (vers 5)

Let eens op de context (omgeving) van dit bijbelgedeelte.
C
Waarover gaat het in Deuteronomium 5: 7-21?
C
Waarom heeft de HERE deze woorden gegeven? (Deuteromium 6: 1-6)
C

Wat vertelt de HERE over Zichzelf in Deuteronomium 5:
vers 2: .............................................................................................................................................................
vers 6: .............................................................................................................................................................
vers 9: .............................................................................................................................................................
vers 15: ...........................................................................................................................................................
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4.

‘Horen’ heeft te maken met ‘liefhebben’. Ga dat eens na in Deuteronomium 6: 5.
Wat wordt met deze woorden bedoeld?
hart = ............................................................................................................................................................
ziel = ..............................................................................................................................................................
kracht = .......................................................................................................................................................

5.

‘Horen’ heeft ook te maken met ge-hoor-zamen.
Als de HERE zijn Woord tot je richt heb je daarmee iets te doen.
Er naar te luisteren; ermee aan het werk te gaan.
Of ... je hoort niet en ben je onge-hoor-zaam!
C
C
C

6.

Hoe hoor jij God spreken in je leven?
Hoe luister je daarbij?
Wat doe je met het gehoorde?

Horen naar elkaar of horen naar God kan erg gehinderd worden door
‘stoorzenders’. Groefweg zijn er twee groepen stoorzenders:
interne (in jezelf) en externe (buiten jezelf).
C

Welke stoorzenders kun je noemen?
Noem van beide een paar voorbeelden.
Intern: ............................................................................................................................................................
Extern: ............................................................................................................................................................

7.

In het Nieuwe Testament staat de tekst:
“Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het Woord van
Christus.”
(Romeinen 10: 17)
C
C
8.

Wat betekenen deze woorden?
Let op de trits: geloof - horen -Woord

Zoek bij het thema ‘Horen - toen en nu’ een aantal bijpassende liederen.
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