
 
 
 
 
 
 

 
Datum: Zondag 11 april Dominee: Ds. C. Mijderwijk 

 

Thema: “Littekens die spreken” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schriftlezing: Lukas 24: 36 – 43  

   Johannes 20: 24 – 29  

 
Vragen bij de preek: 

1. Herkennen de discipelen Jezus direct als Hij hun huis binnenkomt? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. De Heere Jezus is opgestaan met een ‘verheerlijkt lichaam’ weet je wat 
daar mee bedoeld wordt? Praat daar eens over door met papa en mama. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Waar herkennen de discipelen Jezus aan? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Weet jij wat een ‘litteken’ is en heb je misschien zelf ook een litteken? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Waar herinneren de littekens van Jezus ons aan? (2 dingen) 
- 
- 

6. Johannes ziet in een visioen ‘een Lam, staande als geslacht’ wat moet je je 
daarbij voorstellen? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Thomas kan niet geloven dat Jezus is opgestaan en wat vraagt hij dan, wat 
wil hij zien? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Wat is het Griekse woord voor ‘wond’? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Wat doet God met onze tranen? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Met welk lied sluit de dominee de preek af? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Liedjes/filmpjes: 

 Thomas, Thomas, geloof je het niet: https://youtu.be/ruIPY9kZQ0Y 

 Thomas ontmoet Jezus: https://youtu.be/D5CelVgLeKM 

 Hij kwam bij ons heel gewoon: https://youtu.be/krHVQ34AUOI  

 Jezus overwinnaar: https://youtu.be/YJ69mTCyVX8  

 Hard geslagen, vastgenageld: https://youtu.be/Ft6AwO_pi0I / 
https://youtu.be/VD_tCj1nETY (Engels) 

https://youtu.be/ruIPY9kZQ0Y
https://youtu.be/D5CelVgLeKM
https://youtu.be/krHVQ34AUOI
https://youtu.be/YJ69mTCyVX8
https://youtu.be/Ft6AwO_pi0I%20/
https://youtu.be/VD_tCj1nETY


 
 
Goed of Fout? 

1. De discipelen zijn samen in een huis en zijn  
nergens bang voor       goed / fout 

2. Jezus komt dat huis binnen zonder dat de deur opengaat goed / fout 
3. Toen Jezus naar de hemel ging, waren de littekens in  

Zijn handen en voeten er nog steeds     goed / fout 
4. Thomas is er de eerste keer als Jezus verschijnt niet bij  goed / fout 
5. Wij christenen geloven in de opstanding van ons lichaam  goed / fout 
6. God bewaart onze tranen in een fles    goed / fout 
7. God zei tegen Paulus: ‘Mijn genade is voor u genoeg!’  goed / fout 
8. Thomas was niet ongelovig maar juist gelovig   goed / fout 
9. Jezus komt bij Thomas thuis op bezoek    goed / fout 
10. De Heere Jezus herken je aan Zijn littekens   goed / fout 

 
Namen van de discipelen 

 
Als het avond is zitten de discipelen bij elkaar.  

Probeer de namen in te vullen in de hokjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat een vreemde namen staan hieronder. Het zijn de antwoorden van de vragen 
van de bovenstaande puzzel. Kun jij ze ontcijferen? 

J. Zeus = ……………………………………………… 

V. Deer mijzet jiellu = ……………………… 

V. Steeg Gerschinnij = ……………………… 

N. Adhen = …………………………………………… 

O. Teven = …………………………………………… 

V. Stoordeger is = ……………………………… 

M. Twe van Zoes = ……………………………… 

P. Malsen = …………………………………………… 

F. Troepen = ………………………………………… 

S. Smiesa = …………………………………………… 

J. Lemaruze = ……………………………………… 

E. Hienbat = …………………………………………… 

Z. Degeen = …………………………………………… 

H. Leem = ……………………………………………… 

P. Leemt = ……………………………………………… 


