
Vragen ter overdenking/bespreking  Zondag 3 juni 2018 
  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
   

Schriftlezing/tekst: 

Schriftlezing: Hooglied 2 

Kerntekst: Hooglied 2: 8 – 13  

 

Thema en punten: 

De stem van mijn Liefste  

1. Hij komt!      2. Zijn nodiging 

 

 

Vragen: 

1. (Voor de kinderen): De bruid hoort de stem van haar Liefste. Dat maakt haar 

verheugd. Hoe kun jij de stem van de Heere Jezus horen? Zou dat vreugde geven/blij 

maken? Waarom wel/niet?  

 

2. Lees vers 8 en 9 nog een keer. Wat betekenen de dingen die de bruid van haar Liefste 

zegt?  

 

3. De Heere gebruikt het beeld van de winter en de lente. 

a. Waar ziet ‘de winter’ op en wanneer is de winter voorbij? Hoe merk je dat? 

 

b. Hoe kan het in het leven van Gods kinderen weer winters worden? Waarom 

wordt juist dan de vrijmoedigheid gemist.  

 

c. Wat zeggen de volgende woorden van John Durham daarover? (Pas dat ook 

toe op de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.) 

‘Naarmate de ontmoediging meer zinkt op de ziel (= naarmate de ziel meer 

moedeloos wordt), naar die mate moet er meer bidden en aandringen op Christus 

zijn. Want er is geen uitkomst te verwachten, dan door die weg.’ 

 

Om verder over na te denken van James Durham: 

- De nodiging wordt herhaald om de rijkdom van Zijn genade en liefde in deze nodiging duidelijk te 
maken. Daarin ontbreekt niets dat gezegd kan worden om een zondaar te overreden om Christus 
te aanvaarden. En ook ontbreekt er niets om een (zondaar) die Hem aanvaard heeft aan te 
dringen om blij in Hem te zijn. Wat een vrolijk leven mochten de zondaren met Christus hebben, 
indien zij Hem wilden omhelzen en met Hem te wonen in de oefening van het geloof! Zij zouden 
altijd een lentetijd hebben, en bezitten (om zo te zeggen) de zonzijde van de heuvel van de 
wereld daarboven, wandelende in de hoven en boomgaarden, waar de bomen van de beloften 
altijd vruchtbaar, vermakelijk en van goede reuk zouden zijn voor het gezicht, de reuk en de 
smaak. En ieder woord van Christus, is gelijk het vogelgezang, genoeglijk en vermakelijk voor het 
oor. Die allemaal zijn gezond (= goed) voor de gelovigen.  
Wie wil dan hart hebben om Christus’ nodiging voorbij te laten gaan? Of die zo doet, wie zal dat 
kunnen verantwoorden als Hij komt om verantwoording te vragen? Het zal al de hoorders van 
het Evangelie zonder verontschuldiging laten.  

- En ten laatste: Dit verhaal toont aan de aanhoudendheid en volstrektheid van deze roeping. Hij 
wil geen weigering hebben. Ook wil Hij het niet aan onze vrijheid laten, of wij zullen komen, of 
door welke weg. Maar Hij gebiedt het scherp en dat juist nu. Altijd is het tijd om te geloven, zo 
wanneer Christus roept. Het is nooit tijd om achteruit te gaan, als Hij aanraadt. Dit alles maakt 
duidelijk dat Christus een vriendelijk en liefhebbend Man moet zijn. Hoe grote dwaasheid begaan 
zij dan, die Hem verwerpen? En hoe gelukkig zijn zij, die krachtdadig geroepen zijn tot de bruiloft 
van het Lam.   

 


