
 
Goedemorgen jongelui! Fijn dat jullie er weer zijn op deze zondag morgen. 

  

Wij lezen vanmorgen in deze avondmaal dienst uit: Johannes 5:1-30 . 

Thema van de preek: Wat heeft Jezus toch verkeerd gedaan dat ze Hem willen doden? 

 

Vragen. 

                                                  

1: Wat is er mis aan dat Hij op de sabbat een wonder doet? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2: Waarom worden ze zo boos als Hij zegt dat Hij het werk van Zijn Vader doet? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3: Moeten wij niet blij zijn dat ze Hem juist om deze reden willen doden? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4: Waarop wachtten alle zieken in Bethesda? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5: Wat gebeurde er op die dag met degene die al 38 jaar verlamd was? 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

6: Wat zei Jezus toen hij hem in de tempel ontmoette? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Vul de onderstaande lege velden in. 

 

1 ¶  Jezus ging enige tijd later terug naar ___________ om een van de Joodse feesten bij te wonen. 

2  Bij de ________poort in Jeruzalem was de vijver _______ met ____ zuilengalerijen. 

3  In die zuilengalerijen lagen talloze zieke mensen, zoals blinden, ______ en kreupelen, te wachten 
tot het water in beweging zou komen. 

4  Want van tijd tot tijd raakte een ______ uit de hemel het water aan. Wie dan het eerst in het 
water stapte werd genezen, wat voor ________ hij ook had. 

5  Er lag ook een man die al ___ jaar ziek was. 

6  Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. Hij vroeg: "Wilt u _______ worden?" 

7  De zieke man antwoordde Hem: "Ja, ______, maar ik heb niemand die mij het bad inhelpt als het 
_________ in beweging komt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat." 

8  Jezus zei tegen hem: "Sta op! Pak uw matras en loop!" 

9  De man werd direct _______. Hij pakte zijn ______ op en liep! 

10  Maar het was die dag _______. Daarom zeiden de ________ tegen de man die net genezen was: 
"Het is sabbat! Dan mag u die matras niet dragen." 

11  Hij antwoordde: "De Man die mij genezen heeft, zei dat ik mijn matras moest oppakken en 
________." 

12  "Wie was dat?" vroegen zij. 

13  De man wist het niet, omdat ________ ongemerkt was weggegaan toen de mensen van alle 
kanten kwamen aanlopen. 

14  Later ontmoette Jezus hem in de ________ en zei tegen hem: "Nu u gezond bent geworden, wil Ik 
u dit nog zeggen: zondig _______ meer, want anders zal u iets ergers overkomen." 

15  De _____ verliet de tempel en vertelde de Joden dat Jezus hem had genezen. 

16  Omdat Jezus dat op de sabbat had gedaan, wilden de Joden Hem _________. 

17 ¶  Maar Jezus verdedigde Zich met de woorden: "Mijn Vader werkt voortdurend en Ik dus _____." 

18  Omdat Hij dat gezegd had, wilden zij Hem _________. Hij had niet alleen iets gedaan wat volgens 
hen op de sabbat niet mocht; Hij had nu ook nog God Zijn eigen _______ genoemd. Daarmee 
beweerde Hij dus aan God gelijk te zijn. 

 

 

 

   



 

Zoek de 10 verschillen. 

 

 


