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VRAGEN BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 7 MAART 

 

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

 

Morgendienst 

Schriftlezing: Mattheüs 26 : 36 - 46 

Vragen tot en met 12 jaar: 

1. De Heere was in de hof van Getsemané. In het begin van de Bijbel gaat het ook over 

een hof? Welke hof? Wat is daar gebeurd? 

2. Wat deed de Heere in de hof? Doe jij dat ook, als je iets heel moeilijk vindt? 

3. Wat beteken de naam “Abba”? 

4. Wat neem jij mee naar school? Waarom doet je moeder dat? Had de Vader van de 

Heere Jezus Zijn Zoon lief? Waarom gaf Hij Hem dan zo’n erge beker? 

5. Er zijn wel meer kinderen van God die heel veel pijn moesten lijden. Wat is het 

verschil met de Heere Jezus? 

6. “Uw wil geschiede” heeft de Heere eerder ook gezegd. Wanneer? Wat betekend dat? 

7. Wat staat er op de tafel bij het Heilig Avondmaal?  

8. Wat heeft dat met het lijden van de Heere te maken? 

Vragen vanaf 12 jaar: 

1. Hoe komt het dat er bloed was in Getsemané, al waren er geen spijkers en geen 

doornenkroon? 

2. Wat schreef Mattew Henry over het noemen van de Vadernaam? Wat heeft jou dat te 

zeggen? 

3. Wat is het verschil tussen het lijden van Christus en het lijden van martelaren? 

4. Op welke manier is in Getsemané de gruwelijkheid van onze zonden te zien? 

5. “Als u weer op het punt staat om te zondigen, denk dan aan Getsemane….” 

6. Wat wordt daar mee bedoeld? Zou dat helpen? 

7. De woorden van Christus: “Uw wil geschiede” staan er om nagezegd te worden. Is dat 

niet onmogelijk? Hoe zou dat kunnen? 

Middagdienst: 

Schriftlezing: Mattheüs 26 : 69 – 27 : 10 

Vragen bij de prediking: 

1. Hoe komt het dat Petrus naar God teruggaat en Judas bij God vandaan loopt? 

2. Wat is het verschil tussen het berouw van Petrus en het berouw van Judas? 

3. Kan het echt zo zijn, dat berouw te laat komt? Zolang er leven is, is er toch hoop? 

4. Wat heb ik er voor over om Christus te krijgen? Meer dan 30 zilverlingen? 

5. Hoe laten de val van Petrus en de schuldbelijdenis van Judas zien dat Christus de Zoon van 

God is? 

( zie volgende pagina ) 



Avonddienst: 

Schriftlezing: Jesaja 6 

Heidelbergse Catechismus Zondag 8 

 

Vragen bij de prediking: 

1. Waardoor is het mogelijk om te weten wie de Heere is? 

2. Wat vind je van het verhaal van Pascal? Moeten wij ook zoiets meemaken of is 

dat niet nodig? 

3. Waarom is de belijdenis van de Drieënheid fundamenteel voor de leer der 

zaligheid? 

4. Wat vind je van voorbeelden bij voor de Drieënheid? 

5. Wat kunnen eenzijdig denken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Bespreek (na de preek) de gevaren daarvan. 

6. Wat had de preek jou te zeggen? 

 


