
zo 21 mrt 2021 om 08:45 uur 
           Vandaag is het de zesde lijdenszondag. 

Dominee: ………………….…………………. 

 

We zingen:     We lezen uit de bijbel: 

 

Thema van de preek: 

 

Wat betekent het thema?……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gebruikt de dominee een voorbeeld? Welke?…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

BINGO  - met woorden uit de preek 
 

Jezus huren zoon slaaf 

steen wijngaard slaan heer 

gelijkenis stenigen landbouwers genade 

doden slecht trouw toren 

 

Welke woorden horen er niet bij als je denkt aan deze 

gelijkenis? Streep die maar door. 

druiven – wijngaard – huurders – Paulus - zoon – opstanding  

wijnpersbak – belasting – wachttoren – oogst – geloof  

Schriftgeleerden – psalm 118 – Israël – gelijkenis – onrecht 

genade – lijden en sterven – straf – profeten – Jeruzalem  

Lied:..…………………………. 

Wk:………………….………… 

Ps:……………………………..  

Ps:….…………………………. 

Welke lied/psalm vind je het 

mooist?.................................. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………
Tekst:  

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

WAT BETEKENT DEZE GELIJKENIS?                         

Met de heer van de wijngaard wordt …………………… bedoeld.                                        

De wijngaard is …………………………………………………………………………… 

De landlieden zijn  ………………………………………………………………………                                                

En de dienstknechten van de landheer zijn …………………………………………………………… 

Wie is de zoon? ………………………………………………                                                              

Ken jij een tekst uit de bijbel die vertelt waarom God dit deed? Schrijf die 

hiernaast: Alzo …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… Joh. 3:16 

 
 



Oplossing (kijk naar de grijze vakjes):            

…………………………………………………………. 
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Welke tekst uit Markus 12 past het beste bij deze kleurplaat?                                 

Schrijf die maar op in dit vak  (handletteren mag ook). 

INVULPUZZEL 
 

1. Er was eens een heer die een ……………… aanlegde. 

2. Hij zet er een ………………… omheen.  

3. Hij bouwde ook een ………………… 

4. Hij huurde landbouwers in en ging daarna naar het  ………………………… 

5. Als het tijd is om een deel van de opbrengst te ontvangen stuurt hij een  

……………… naar de landbouwers. 

6. De landbouwers hebben deze slaaf geslagen en de volgende slaaf werd 

gestenigd en verwond aan zijn …………………………… 

7. Een derde slaaf hebben ze zelfs ……………………………… 

8. De heer dacht: Voor mijn zoon zullen zij ontzag ……………… 

9. Maar als de landbouwers de zoon zien, zeggen ze: dit is de ………………………  

10. Ze nemen hem te pakken, werpen hem buiten de …………… en doden hem. 

11. Dit verhaal is een ……………………… 


