Samen in gesprek n.a.v. de vertelling uit de Christinnereis
Christinnereis: Het ingaan door de Enge poort
Bijbeltekst:
Mattheus 7 : 13 en 14: ‘Gaat in door de enge poort; want ….’.
Het is goed om ook na de vertelling van de Christinnereis er verder over na te denken en samen
over te praten. Dat kan aan de hand van onderstaande vragen. Kies de vragen/opdrachten uit bij
het niveau dat bij uw kind past. Een goed gesprek samen toegewenst. Bovenal: vraag of de Heere
deze vertellingen door Zijn Woord en door Zijn Geest wil zegenen.
Vragen
1. Wat is het gevaar van de modderpoel?
2. Hoe kwamen ze aan de overkant van de modderpoel?
3. Waar hoorden ze de hond zo fel blaffen?
4. Waarom durfde Christinne haast niet aan te kloppen?
5. Waar hoorde de hond thuis?
6. Waarom was Barmhartig bang dat ze niet toegelaten zou worden?
7. Welke woorden staan er boven de poort?
8. Wie liet haar binnen? Wie zou dat zijn?
9. Waar gingen de kinderen van eten? Mocht dat?
10. Wat deden de vrouwen toen ze aangevallen werden door 2 mannen?
11. Waar vluchtten de 2 boosdoeners naar toe?
Om over na te denken
1. Wat is de enge poort.
2. Waarom is de hond juist zo fel dichtbij de enge poort?
3. Barmhartig had grote angst bij de enge poort: ‘Ik ben verloren, voor eeuwig verloren’!
Kijk eens bij Psalm 116. Bij welk vers zie je dat ook?
4. De kinderen aten van de vruchtbomen. Wat wordt er met die vruchten bedoeld? Geef voorbeelden
van giftige vruchten in onze tijd.

Psalm om te zingen: Psalm 146:3
Zalig hij die, in dit leven,
Jacobs God ter hulpe heeft!
Hij, die, door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot
Vestigt op den HEER’, zijn God.
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