
 
Vragen voor de kinderen 
1 Kun je in een paar zinnen vertellen waar de preek over ging? 
2 Wat vond je mooi in de preek over dit Bijbelverhaal? 
3 Wat begreep je niet? Kan iemand anders uit de groep dit uitleggen? 
4 Petrus sliep in de gevangenis, terwijl hij de volgende dag veroordeeld zou worden.  

- Waarom was hij niet bang? 
- Stel je voor dat jij Petrus zou zijn. Zou jij dan bang zijn? Waarom wel/niet? 

5 Welke twee wapens kreeg je vanmorgen mee naar huis? 
- Gebruik je deze wapens weleens? 
- Waarom zijn ze zo belangrijk? 

6 In de preek werd gezegd: “Eén wapen krijg je in de vorm van een spiegel.” Klinkt dat niet wat 
vreemd? Een wapen in de vorm van een spiegel. Kun je in je eigen woorden uitleggen wat daarmee 
bedoeld werd? 
7 In de preek ging het over het Pascha en Pasen. 

- Vertel aan elkaar wat tijdens deze feesten wordt herdacht. 
- Wat hebben deze feesten met elkaar te maken? 
- Hebben wij vandaag nog iets aan deze feesten? 

8 Stel met elkaar een lijstje op om voor te bidden de aankomende week. 
 
Vragen voor volwassenen 

1. Wanneer gemeenteleden belijdenis hebben gedaan worden ze meer dan eens verwelkomd 
met de woorden: “Welkom in de strijd.” Bij de gemeente uit Handelingen 12 was deze strijd 
duidelijk aanwezig.  
a) Herkent u ook strijd in uw eigen (geloofs)leven? 
b) Zo ja, op welke manier? 

Zo niet, hoe zou dat komen, denkt u? 
c) Hoe gaat u om met strijd in het (geloofs)leven? 

 
2. Vindt u ‘wapens’ een goede benaming voor het gebed en de Bijbel? Waarom wel/niet? 

 
3. Bespreek de volgende stelling(en): 

1) Als ik bid, vertrouw ik erop dat de Heere het gebed zeker verhoort. 
2) Soms merk ik heel duidelijk dat de Heere gebeden verhoort. 

 
4. Wat heeft deze preek u over God geleerd?  

 
5. Welke plek heeft Gods Woord in uw persoonlijk leven? 

 
6. Jakobus werd gedood. Petrus werd verlost. Wat vindt u ervan dat de één niet, de ander wel 

werd bevrijd? Wat heeft dit ons te zeggen? 
 

7. De gemeente bidt. Wat ze precies bidden vermeldt Lukas niet. Laten we deze ruimte nemen 
om onze eigen gebedspunten in te vullen. Stel als groep een lijst op met gebedspunten om 
deze week voor te bidden. 

Bevrijdingsnacht 
1) Een ongekende strijd; 2) met machtige wapens; 3) en een voorspelbare uitkomst. 

 
Schriftlezingen: Exodus 12:11-17 & Handelingen 12:1-11 & 20-25 
Tekst: Handelingen 12: 3-5 


