
Vragen ter overdenking/bespreking  Zondag 25 maart 2018 
  Zevende lijdenszondag 

Schriftlezing/tekst: 

Schriftlezing: Mattheüs 27: 45 – 56  

Tekst: Mattheüs 27: 51b - 53 

 

Thema en punten: 

Leven door Jezus’ sterven 

1. Bevende aarde  2. Opgestane heiligen 

 

 

Vragen: 

 

1. (Voor de kinderen): Denk je wel eens aan het einde van jouw leven? Beschrijf eens 

wat je dan voelt. Zou je eraan kunnen denken zonder bang te zijn? Zo ja, hoe?  

 

 

2. Paulus schrijft dat de hele schepping zucht/verlangt naar de toekomst ‘Op hope dat 

ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid van de 

verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God’ (Romeinen 

8: 21). Deel(t) u/jij in dat verlangen?  

 

 

3. Over de opstanding van de heiligen is veel discussie. Kunt u zich vinden in de 

opvatting die in de preek werd verwoord? Waarom wel/niet?  

 

 

4. In het midden van de onduidelijkheid is de kern glashelder: door Zijn dood is er leven. 

Waarom alleen zo?  

 

 

 

Om verder over na te denken: 

  

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 

morgen der verrijzenis, 

bij wiens licht de macht der hel verslagen 

en de dood vernietigd is! 

Heere Jezus, Trooster aller smarten, 

Zon der wereld, schijn in onze harten, 

deel ons zelf de voorsmaak mee 

van der zaal'gen sabbatsvree! 

 

2 Op Uw woord, o Leven van ons leven, 

werpen wij het doodskleed af! 

Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 

treden w' uit ons zondengraf. 

Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, 

in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 

en herboren - opgestaan, 

achter U ten hemel gaan! 

3 In uw hoede zijn wij wel geborgen, 

en schoon eerlang 't oog ons breek', 

open gaat het op de grote morgen 

na deez' aardse lijdensweek. 

Welk een dag der ruste zal dat wezen, 

als w' onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 

knielen voor uw dankaltaar! 

Amen, Jezus, maak het waar! 


