
Liturgie 19 januari 2020 

’S MORGENS 09.30U |  ds. W.F. ’t Hart | Lucas 5: 12-16 | Lucas 5: 12c-13 

• Psalm 145: 6-7 

• Psalm 35: 11 

• Psalm 38: 11-15-21-22 

• Psalm 42: 1-5 

• Psalm 66: 10 

Schriftlezing: 

• Lucas 5: 12-16 

Tekst: 

• Lucas 5: 12c-13 
    

Vragen n.a.v. Lucas 5: 12c-13 ~ HHG Tholen ~ 19-01-2020, 09.30u 

Voor de kinderen 

1) (V1) Ken je voorbeelden uit de Bijbel van mensen die melaats zijn? 

2) (V) Wat betekent het in de tijd van de Bijbel om melaats te zijn? 

3) (N2) Stel je voor dat jij melaats was in de tijd van de Bijbel. Wat zou dat voor jou voor gevolgen 

hebben? Hoe zou jij daar mee omgegaan zijn? 

4) (N) Wat was de centrale vraag die meeging de preek in? 

5) (N) Welke antwoorden op die vraag waren er voor de melaatse? 

6) (N) Hoe heette die man ook alweer uit de kerkgeschiedenis die zich afvroeg of God wilde dat 

hij ging geloven? 

7) (N) Opdracht: leer het laatste gedeelte van 1 Johannes 1: 7 eens uit je hoofd. 

 

Voor de jongeren en de ouderen 

1) (V) Ga eens met elkaar op zoek naar voorbeelden van mensen die melaats zijn. Doe dit 

afzonderlijk voor het Oude en het Nieuwe Testament. Wat zijn verschillen? Wat zijn 

overeenkomsten? Welke conclusie kun je daaraan verbinden voor deze melaatse? 

2) (V) Hoe kun je de vraag van de melaatse opvatten? Welke opvatting lijkt je de beste 

opvatting? 

3) (N) Wat waren obstakels voor deze melaatse om naar Jezus te gaan? Hoe stempelt dat zijn 

gebed? 

4) (N) Nu je naar de preek hebt geluisterd nog een keer de vraag: hoe kun je de vraag van de 

melaatse opvatten? Hoe moeten we dat duiden? Wat zegt dat over hoe wij mogen / moeten 

bidden? 

5) (N) De toepassing: we zijn allemaal melaats is te kort door de bocht. Hoe komt vanuit de Bijbel 

deze notie toch naar voren in de preek? Begrijp je het nuanceverschil? Waarom wel / niet? 

6) (N) Hoe raakte Luther ervan overtuigd dat God wilde dat Hij zalig werd? In hoeverre speelt 

dat bij jou ook: de vraag of God je zalig wil maken? Welk antwoord kreeg je in de preek? Waar 

zorgt dat antwoord voor? 

7) (N) Wat betekent het dat Jezus de melaatse man aanraakt? Wat laat dat ons zien? Wat doet 

dat met je? 

8) (N) Wat heeft 1 Johannes 1: 7 te maken met dit gedeelte en deze preek?  

 

Liedsuggesties 

• God enkel Licht 

• Psalm 51 

• Psalm 32 

• Psalm 86: 6 

• Psalm 130 

• Psalm 131 

• Jezus neemt de 

zondaars aan

 

 
                                                                    
1 De letter V geeft aan dat het een vraag is ter voorbereiding 
2 De letter N geeft aan dat het een vraag is die feitelijk pas na de preek kan worden beantwoord 



Citaat 

“Want zijn vraag is geen vraag met vertwijfeling aan Gods wil. Maar het is een 

eerbiedige onderwerping aan die wil.” 

Tip 

 

Lied 

Heer, waar dan heen? 

Tot U alleen! 

Gij zult ons niet verstoten. 

Uw eigen Zoon 

heeft tot uw troon 

de weg ons weer ontsloten. 


