Vragen bij de ochtendpreek van 24 juli 2022
Tekst: Handelingen 12 vers 23a
Thema: Herodes’ einde
1. Vragen bij de eerste gedachte: Gods hand
De gemeente van christenen in Jeruzalem bidt vurig voor Petrus terwijl hij in de gevangenis zit.
Koning Herodes wil hem doden. De Heere verhoort de gebeden. Een engel bevrijdt Petrus. Eerst
gaat hij het blijde nieuws aan zijn broeders en zusters vertellen. Daarna vlucht hij weg uit
Jeruzalem. Herodes begrijpt niet hoe het kan dat Petrus is ontsnapt uit de gevangenis. Hij vertrekt
naar Caesarea. Herodes blijft erover nadenken: ‘Hoe komt het nu toch dat Petrus bevrijd is uit de
gevangenis? Zou dat toch komen door Jezus?’
a) De Heere wil iets belangrijks aan koning Herodes leren. Wat?
b) Waarom wil koning Herodes nu tegen Tyrus en Sidon vechten?
c) Koning Herodes bedenkt een gemeen plan om ervoor te zorgen dat de mensen uit Tyrus en
Sidon ook bij koning Herodes zullen gaan horen. Welk plan is dat?
d) De mensen schrikken erg van het plan van de koning. Wat zal er met hen gebeuren?
2. Vragen bij de tweede gedachte: Gods eer
De mensen uit Tyrus en Sidon zijn erg geschrokken. Ze vragen om hulp aan Blastus. Blastus weet
dat koning Herodes erg graag de baas wil zijn over heel veel landen. Koning Herodes is gevoelig
voor eer en macht. Precies in die tijd wordt er in het theater van Caesarea een feest gevierd.
a) Koning Herodes wil dat de mensen uit Tyrus en Sidon op dit feest komen. Wat wil hij dan dat
ze doen?
b) Herodes trekt op dit feest een deftige jas aan en gaat op de rechterstoel zitten. In de Bijbel
schrijft Paulus ook over een rechterstoel (2 Korinthe 5 vers 10). Wat betekent het dat iedereen
een keer voor de rechterstoel van God moet verschijnen?
c) De mensen zijn erg onder de indruk van koning Herodes. Ze vinden hem net een god. Opeens
komt er een engel van de Heere. Wat gebeurt er met Herodes?
d) Wat betekent ‘God de eer geven’?
3. Vragen bij de derde gedachte: Gods zegen
Koning Herodes moet sterven omdat hij God de eer niet gaf.
a) De plannen van Herodes zijn een geloofsbeproeving geweest voor de christenen in Jeruzalem.
Wat betekent dit? Was de Heere hen echt vergeten?
b) Herodes is gestorven. In vers 24 staat wat er daarna gebeurde. Probeer het eens uit te leggen.
c) Niets of niemand houdt het werk van de Heere tegen. Waarom is dat een bemoediging?
d) Hoe moet ik werkzaam zijn met de Bijbel?
Verwerkingsopdrachten:
•

Psalm 132 vers 12 zingen we aan het einde van de dienst. De kleurplaat kan je helpen bij het
leren van deze psalm.

