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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 19 FEBRUARI 

We wensen u en jou een gezegende en goede bespreking met elkaar!  

 

Morgendienst  

Schriftlezingen: Mattheus 16 : 13 - 23 

Vragen: 

1. Reageer op de volgende stelling: “Lijdenstijd houden is eigenlijk overbodig, want het is altijd 

lijdenstijd.” 

2. Wat wordt bedoeld met: Er zitten overal bloedplekken in je Bijbel. Kun je “bloedplekken” 

noemen in de wetten van Mozes, Psalmen en profeten? 

3. Petrus wilde niet dat de Heere zou lijden en sterven. Waarom niet? Hoe is dat voor jou? Heb 

jij een Zaligmaker nodig die voor jou lijdt en sterft? Waarom? 

4. Het was voor de Heere “moeilijker” dat Hij juist via een vriend door de duivel werd verzocht. 

Ken je voorbeelden uit je eigen leven dat anderen je afbrengen van wat God van je vraagt? 

Hoe ga je daar mee om? Denk bij je antwoord ook aan Christus die zei”: “Ga achter Mij…..”” 

5. Zing met elkaar het lied: “Leer mij o Heere, Uw lijden recht betrachten.” 

6. Handletter één van de gezongen psalmen. 

 

Leer Mij O Heer Uw Lijden Recht Betrachten 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten 

In deze zee verzinken mijn gedachten: 

O liefde die, om zondaars te bevrijden 

Zo zwaar moest lijden. 

 

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen 

Tot in de dood als mens gehoorzaam wezen 

In onze plaats gemarteld en geslagen 

De zonde dragen. 

 

O allerheiligst, onuitsprekelijk wonder, 

De Rechter Zelf gaan aan het recht ten onder. 

O wreed geding, wie kan geheel doorgronden, 

De vloek der zonden. 

 

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 

Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen 

Nu ik van vijand Gods en tegenstander 

In vriend verander. 

 

Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven 

Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 

Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 

Mijn hart niet wijden? 

 

Avonddienst  

Schriftlezing: Mattheus 21 : 1 – 17 
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