
Vragen ter overdenking/bespreking  Zondag 10 juni 2018 
  Bediening Heilig Avondmaal 
   

Schriftlezing/tekst: 

Schriftlezing: Hooglied 2: 8 - 17 

Kerntekst: Hooglied 2: 14 

 

Thema: 

Genodigd tot de Bruidegom 

 

 

Vragen: 

 

1. (Voor de kinderen):  

a. Maak eens een tekening van het (voor)beeld uit de tekst.   

 

b. Kun je vertellen wat het voorbeeld betekent?  

 

 

2. Het beeld van de tekst zegt iets over het leven van een christen.  

 

a. Waarom verbergt de duif zich? Herkent u dat?  

 

 

b. Waarom kan de Bruidegom toch zeggen wat Hij in de tekst zegt?  

 

 

c. Wat is de lijn naar het Heilig Avondmaal? 

 

 

d. Stilte is nodig om Zijn stem te horen en om onze stem Hem te laten horen. Hoe 

geeft u/geef je vorm aan die stilte in de drukte van elke dag?  

 

 

 

Om verder over na te denken:  

Enkele andere uitspraken van John Durham naar aanleiding van vers 14 zijn:  

 

- Kleinhartigheid kan een gelovige overmeesteren en ongeloof kan hem vuil maken. 

- Vaak worden er dwaze en nietige uitvluchten gebruikt door gelovigen. Tot 

bescherming van het ongeloof. En tot ontmoediging, als zij onder verzoeking zijn.  

- Ongelovig vrezen en ontmoedigingen kunnen tot die hoogte komen dat ze een 

gelovige van Christus’ gezelschap afschrikken en verhinderen in hun gebeden tot Hem 

te komen.  

- Wantrouwen en dat brengt een verzochte ziel steeds voor (= wil de verzochte ziel doen 

geloven) dat Christus niet naar haar vraagt; ja, dat Hij een afkeer van zo’n persoon en 

zijn gezelschap heeft.  

- Christus is teder over bezwijkende gelovigen, en wil hen troosten, zelfs wanneer zij 

Hem meest verdacht houden, en wanneer hun verdachtmakingen zeer onredelijk en 

hoogst liefdeloos zijn (Jes. 49: 14, 15).  

- Christus wordt gaarne veel van de Zijnen gebruikt (= gelovig gebruik maken, Hem 

aanroepen etc.) en niets behaagt Hem meer dan hun stem te horen. 


