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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 28 FEBRUARI 

 

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

 

Morgendienst 

Schriftlezing: Markus 14 : 27 – 52 

Het vangen van Jezus (bij tekst 47 t/m 52) 

1. Het gevaarlijk verzet 
2. De beschaamd makende overgave 
3. Het geërgerd wegvluchten  
4. Het vervullen van de Schriften 

Vragen bij de prediking: 

1. Waarom sloeg Petrus met het zwaard en waarom was dit verzet ongewenst? 

2. Wat blijkt uit het feit dat het sanhedrin Jezus niet overdag gevangen durfde nemen? 

3. Welke betekenis en troost ligt in het feit dat Jezus Zich gewillig heeft laten gevangen nemen? 

4. Wat is verlaten? Waarom doen de discipelen dit? Herkent u dit gedrag bij u zelf? 

5. Waarom hebt u een Borg nodig Die de Schriften vervult? 

Middagdienst: 

Schriftlezing: Johannes 11 : 41 – 57 

Thema: Een spoedvergadering van het Sanhedrin. 

1. Het Sanhedrin besluit om Jezus te doden (vers 46-50, 53). 

2. Kajafas profeteert over Jezus’ plaatsvervangend sterven (vers 51-52). 

 

Vragen bij de prediking: 

1. De Joodse leiders willen van Jezus af. 

a. Welke reden geven ze daarvoor (vers 47-48)? 

b. Wat is de échte reden dat de Joodse leiders van Jezus afwillen, denk je? 

2. Hoe sta jij tegenover Jezus? Herken je wat van de vijandschap van de Joden? 

3. De woorden van de hogepriester Kajafas (vers 50) kun je op twee manieren uitleggen. Hoe? 

4. Wat bedoelen met de ‘plaatsvervanging’? Kun je dat uitleggen? 

5. ‘Ik geloof dat het lijden en sterven van de Heere Jezus heel nuttig en belangrijk is voor mij, 

want anders was ik verloren.’ Praat hier samen over door. 

 

( zie volgende pagina ) 

 
 
 
 
 



 
 
 
Avonddienst: 

Schriftlezing: Johannes 12 : 20 en 33 

 

Thema: Het uur van Christus’ verheerlijking. 

1. Het is aangebroken (vers 23). 

2. Het roept veel emotie bij Hem op (vers 27a). 

3. Het wordt toch door Hem gekozen (vers 27b). 

 

Vragen bij de prediking: 

1. Wat bedoelt Jezus met “de ure is gekomen”? Welk uur? 

2. Wat gebeurt er met de Heere Jezus als Hij nadenkt over dat uur? Hoe kan dat? 

3. De Heere Jezus vraagt niet aan Zijn Vader of Hij niet hoeft te lijden. Wat vraagt Hij wél? Zie 

vers 28! 

4. Waarom is dat heel goed nieuws voor ons? 

 


