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Heb je afgelopen maandag (op tweede Pinksterdag) de kleurplaat gekleurd? Weet je 
nog wat daar op stond? Het was Petrus die tegen iedereen aan het vertellen was 
over de Heere Jezus. De Heilige Geest had ervoor gezorgd dat de discipelen in alle 
talen konden spreken tegen alle mensen die naar Jeruzalem waren gekomen voor 
het Pinksterfeest.  
 
Vandaag gaat het in de preek over iets wat Petrus vertelde tegen al die mensen. Hij 
vertelt dat in Psalm 16 (die door David is geschreven) al wordt geschreven over de 
Heere Jezus. David leefde ongeveer 1000 jaar eerder. Dat is bijzonder!  

 
 Stil gebed  
 
 Votum en groet                      
         
 Zingen: Psalm ______ vers ______ 
 
 De tien geboden  
  
 Lezen: Handelingen 2 : 22 - 36 
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______ vers ______  
 
 Preek        
 

 Zingen: Psalm ______ vers ______ 
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______ vers ______ 
 
 Zegen 

 

1. Schrijf het thema en de punten van de preek op.  

 
2. Wat deed David als hij verdrietig of bang was? Wat kun jij daarvan leren?  

 

 

 

 

Thema:  

 

1.  

2.  

3.  



3. Wanneer ging Petrus begrijpen wat er in het Oude Testament over de Heere Jezus 

was geschreven?  

 

 

 

4. Op Stille Zaterdag (toen de Heere Jezus in het graf lag) zorgde God de Vader voor 

Hem. Hoe kun je dat weten?  

 

 

 

 

 

5. Vul de zinnen aan.  

Psalm 16 is een psalm van David, want __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Psalm 16 is een psalm van Christus, want ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Psalm 16 is een psalm van Gods kind, want  ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Welke psalm zing jij het liefst? Waarom?  

 

 

 

7. Heb je nog vragen over de preek? Schrijf ze hieronder op en stel ze aan iemand die 

het antwoord misschien wel weet.  

 

 

 

 



4. Maak de kruiswoordpuzzel  

Horizontaal ↔ 

2 Een … mocht soms namens God vertellen wat er in de toekomst zou gaan gebeuren.  

7 Wat is het 9e woord van Handelingen 2 vers 31?  

9 In welke stad wachtten de discipelen op de komst van de Heilige Geest?  

10 Het pinksterfeest wordt het begin van de christelijke … genoemd.  

11 Wie schreef bijna de helft van alle psalmen?  

Verticaal ↕ 

1 Hoe noem je het als je andere mensen gaat vertellen over de Heere Jezus?  

3 Hoe worden de discipelen na het pinksterfeest genoemd? 

4 Uit welk Bijbelboek lezen we vanmorgen? 

5 Wat doen de mensen als Petrus aan het preken is?  

6 De Heere Jezus belooft dat Hij Zijn discipelen niet als … zal achterlaten.  

8 David leefde … jaar eerder dan Petrus.  

 

 

In sommige vakjes staat (heel klein) ook nog een andere letter. Net als hieronder. Welke 

letter heb jij in dat vakje ingevuld? Vul die letter ook hieronder in. Welke oplossing lees je?  

 

Bron: kruiswoordpuzzelfabriek.nl 



 

David 
 

 

 

 


