
Vragen ter overdenking/bespreking  Zondag 22 juli 2018 
  Bediening Heilige Doop 
   

Schriftlezing/tekst: 

Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1 – 2: 2  

Tekst: 1 Johannes 1: 9 

 

Thema en punten: 

God is getrouw en rechtvaardig!  

1. Ontkennen    2. Belijden     3. Vergeving en reiniging 

 

Vragen: 

1. Voor de kinderen: Stel dat je iets hebt gedaan wat niet mocht. Iemand zegt dat tegen 

je. Het kan maar zo zijn dat je eerst zegt dat je dat niet deed. Waarom zeggen we dat 

vaak als eerste?  

 

 

2. Hoe blijkt dat de dwaalleraren destijds de zonde niet serieus namen? Herkent u dat bij 

uzelf? 

 

 

3. Iemand zei van deze tekst: Een grote deur, met een klein scharnier. Het kleine 

scharnier is het woordje ‘indien’.  

a. Leg deze uitspraak uit.  

b. Wat is belijden?  

 

 

4. Ds. G. Boer schreef eens: een waar gebed is het horen van de belofte van God en een 

zich worstelend uitstrekken naar de vervulling daarvan. Hoe past u dat toe op deze 

tekst? 

 

 

Om verder over na te denken (van Luther): 

 

Heere Jezus Christus, U bent mijn gerechtigheid, maar ik ben Uw zonde; U hebt op Zich 

genomen, wat van mij is, en mij gegeven, wat van U is. U hebt op Zich genomen, wat U niet 

was, en hebt mij gegeven, wat ik niet was. Heere, richt mij op, help mij en schenk mij de 

kracht en de gave dat ik het kan geloven: een nieuw, rein hart ben ik niet in staat te maken - 

het is Uw schepping, Uw werk. Zoals ik de zon en de maan niet kan maken, zodat ze opgaan 

en helder aan de hemel schijnen, zo min slaag ik er in een rein hart te hebben, een vaste 

overtuiging, en een sterk vertrouwen, zó onwrikbaar, dat ik niet wankelmoedig dub of twijfel 

aan Uw Woord.  

Waar het op aan komt Heere, wanneer wij met elkaar in het recht zouden treden, over hoe ik 

leef en wat ik doe, ik zou niet bestaan. Maar omdat U mij vergeeft zonder ophouden en 

beloofd heeft, dat U mij door Uw Christus barmhartig wilt zijn, daarom kan ik mij erop 

beroemen U te eren en Uw dienaar te zijn. Ben ik niet goed, Christus is het wel, ben ik niet 

Gods dienaar, Hij is het immers, ben ik niet zonder zorg en vrees, Hij is toch vrij van alle 

zorgen en zonder vrees.  

Heere Christus, ik blijf bij U, en hang aan U en geloof in U, want U bent de enige op Wie het 

aan komt. Daarom zal ik heengaan en de tien geboden voor mijn rekening nemen en mij 

oefenen in goede werken. Maar voor mij zal het voornaamste zijn, dat ik mij aan U wil 

houden, en dat door U mij het leven wordt geschonken. Zo ontstijg ik aan mezelf tot U en 

beroem mij erop, dat ik in U, en door U, Heere Christus, een gelovend mens ben. U zij de lof 

in eeuwigheid 


