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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAGDAG 4 APRIL 

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

 

Morgendienst, 1e Paasdag 

Schriftlezing: Mattheus 28 : 1 - 10 

Vragen tot 12 jaar: 

1. Wat zat er voor de opening van het graf? 

2. Hoe ging de steen weg, voor de deur van het graf? 

3. Waar was de engel, toen de steen was weggerold? 

4. Waarom deed die engel dat? Om uit te rusten? 

5. Wie kan dode mensen levend maken? 

6. Wie kan ons dode hart levend maken? 

7. Wat moet je daarom doen? 

8. Hoe zag de engel er uit? 

9. Hoe zagen andere engelen er soms uit? 

10. Wanneer droegen mensen lange witte kleren? 

11. Wat betekent dat? 

 

Vragen vanaf 12 jaar: 

1. Waarom heeft Christus niet Zelf de steen weggerold voor de deur van het graf? 

2. Wat betekent het dat een engel in opdracht van de Vader de steen wegrolt?  

3. Wat betekent het dat de engel zat op de steen? 

4. Wat is de troost daar van? 

- Voor het hart en voor het geestelijk leven. 

- Met het oog op de wederopstanding? 

5. Wat betekent het voor de gelovigen, zoals de engel er uit zag? Kun je dat concreet maken 

voor het dagelijks leven? 

Avonddienst, 1e Paasdag 

Schriftlezing: Johannes 20 : 24 - 31 

1. Hoe blijkt in deze geschiedenis dat het belangrijk is om samen te komen en naar Gods huis te 

gaan? 

2. “Thomas wist wat voor Christus hij hebben moest”. Wat wordt daar mee bedoeld? Is er een 

lijn naar het geestelijk leven? 

3. Wat zegt het dat Christus (ondanks ongeloof) aan Thomas verschijnt? Wat heeft dit te zeggen 

aan twijfelende christenen? 

4. Wat wordt er bedoelt met de uitdrukking dat de Heere Jezus niet alleen een Middelaar is van 

“verdienste”, maar ook van “toepassing””? 

5. Hoe blijkt in deze geschiedenis dat Christus alles van Zijn kinderen weet? 

6. Wat betekent de belijdenis van Thomas? Wat belijdt hij over Christus? Wat houdt het in dat 

hij twee keer zegt “mijn”? 

7. Christus spreekt een zaligspreking uit. Welke? Wat heeft dat ons te zeggen? 

 


