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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 21 FEBRUARI 

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

 

Morgendienst 

Schriftlezing: Johannes 13 : 16 – 30, Jezus en Judas 

 

Vragen bij de prediking: 

Vragen tot 12 jaar: 

1. Wat zijn de punten van de preek? 

- 

- 

- 

2. Waarom was de Heere zo erg bedroefd? 

3. Als de Heere wederkomt kun je het verschil zien tussen: 

Schapen en………  

Kaf en….………… 

 Onkruid en……….  

4. Wat vroeg Johannes aan de Heere? Waarom kon Johannes dat vragen? 

5. Welk teken gaf de Heere om de verrader aan te wijzen? 

6. Het huis aan het Hoogeind is afgebrand. Was het gelijk een groot vuur? Wat kunnen 

wij er van leren? 

7. Wat dachten de discipelen, toen Judas wegging? 

8. Toen Judas naar wegging was het buiten donker. Waar was het nog meer donker? 

9. Wat had Judas moeten doen? Wat moet jij doen? 

Vragen vanaf twaalf jaar: 

1. Waarom was de Heere zo ontroerd?  

2. De Heere was de Zoon van God die alles wist. Waarom kon Hem dit dan zo 

aangrijpen? 

3. Is het “toevallig” dat de Heere door verraad in de handen van Zijn tegenstanders 

valt? Wat heeft dat te zeggen? 

4. Welke waarschuwing zit er in dat juist een man als Judas de verrader was? 

5. Waarom is het tot versterking van Gods kinderen, dat Jezus Zelf van te voren sprak 

over het verraad? 

6. Door het geven van brood wees de Heere de verrader aan. Wat betekende dat teken 

nog meer?  

7. Op welke manieren ben jij in aanraking gekomen met Jezus? Wat heeft dat bij jou 

gedaan? 

8.  De Heere gaf Zelf aan Judas het bevel om weg te gaan. Wat leren we daarvan? 

9. Wat is de boodschap voor ons, als we bang zijn dat wij een Judas zijn? 

 

( zie volgende pagina )  



Middag,- Avonddienst: 
Schriftlezing: Lukas 9 : 18 - 27 
 
Vragen bij de prediking: 

Vragen tot 12 jaar: 

Eerste punt: de discipelen moeten zwijgen 

1. Wie is de Heere Jezus volgens de mensen? (J…..., E……, een P……..van vroeger) 

2. Wat is het antwoord van Petrus aan de Heere Jezus? 

3. Waarvan begrijpen de discipelen nog niet zoveel? Kies er één uit: 

a. De Heere Jezus als Profeet 

b. De Heere Jezus als Hogepriester 

c. De Heere Jezus als Koning 

 

Tweede punt: de Heere Jezus spreekt en onderwijst 

4. Noem eens twee voorbeelden van mensen uit het Oude Testament die ‘lijden’. 

5. Wie waren de eerste ongehoorzame mensen? 

6. Wat laat de Heere Jezus in heel zijn leven zien? 

7. Wat vond jij mooi om te horen in de preek? 

8. Wat vond je moeilijk? 

 

 

Vragen vanaf 12 jaar: 

Eerste punt: de discipelen moeten zwijgen 

1. Wie is de Heere Jezus volgens het volk en Heródes vóór de wonderbare spijziging? 

2. Wie is de Heere Jezus  volgens het volk ná de wonderbare spijziging? 

3. Wie is de Heere Jezus volgens de discipelen? 

4. Welke eerste reactie geeft de Heere Jezus daarop? 

5. Waarom moeten de discipelen nu (nog) zwijgen? 

 

Tweede punt: de Heere Jezus spreekt en onderwijst 

6. Bij welke Profeet uit het Oude Testament gaat het over de Zoon des mensen? 

7. Bij welke Profeet komen we ook ‘lijden’ én ‘heerlijkheid’ tegen? 

8. Waarom moet de Heere Jezus lijden? 

9. Wat is ‘lijden’ en wat is ‘verworpen worden’? 

10. Waarom moest de Heere Jezus nu precies dít lijden ondergaan? Wat is het 

kernwoord? 

11. Wat sprak jou het meeste aan in deze preek? En waarom? 

 


