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Welke datum is het vandaag? _____________________________
Welke dominee staat op de preekstoel? _________________

Welk cijfer hoort bij welke tekst?
0 De leiders van het volk kwamen samen om
een plan te bedenken om Jezus te doden
0 Op de vrijdag begint het Pascha ook wel
Bevrijdingsdag genoemd
0 Jezus staat in de poort van de tempel
0 Jezus wist welk plan Zijn Vader had dat hij
zou worden gevangen genomen.
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Bevrijdingsdag: Gods plan stond vast,
Jezus stierf aan het kruis voor onze
zonden, daarom mogen en kunnen wij
naar het kruis gaan en knielen aan Zijn
voeten.
Wat zou jij aan de voet van het kruis
willen brengen?

HijGod houdt de wereld in Zijn hand.
Zo zal Hij jou ook nooit loslaten.
Vragen bij de preek:
1. Waarom wordt het Pascha bevrijdingsdag
genoemd?

2. Maakt de zin eens af:
de mens wikt maar ….. beschikt.
3. Hoe kunnen wij behouden worden?

4. Aan wie wordt Jezus overleverd?
0 Joden
0 Farizeeën
0 Romeinen

Tekenen der tijden:
Aan welke tekenen zal het te merken zijn
dat de wederkomst des Heeren
aanstaande is?
Ze de woorden in de goede volgorde.
1. Tegen – het – opstaan – volk – andereene – het – zal
2. oorlogen – geruchten – van
3. aardbevingen – plaatsen – er
hongersnoden – zijn – pestilentiën – en –
in – en – zullen – verscheidene
4. opstaan – zullen – christussen – valse –
valse – er – profeten – en
5. zon – sterren – zullen – zijn – maan tekenen – de – en – in – en – er
6. Naams – zult – allen – worden – van –
Mijns – om – wil – gehaat – gij

Het is komende woensdag biddag.
Luister, zing en schrijf je dan weer mee over Nehemia?
1. Het is biddag voor 't gewas
voor het koren en het gras.
U, Die zorgt voor 't daag'lijks brood,
blijf bij ons in pijn en nood.
.
Wijs: Neem mijn leven laat het Heer

2 Het is biddag; help ons Heer
Bij de lessen elke keer
doe ons horen naar Uw Woord
Geef ons eerbied zo het hoort

3. Het is biddag; `k vraag wel veel
een nieuw hartje tot mijn deel
dat ik voor U leven ga
Geef ons `t allen, uit gena.

