
Vragen voor overdenking en bespreking                                                                   Zondag 24 maart 2019 
                                                                                                                                         Vierde lijdenszondag 

Schriftlezing/tekst:  

Schriftlezing: Johannes 19: 17 - 24 

Tekst: Johannes 24: 23, 24   

 

Thema en punten: 

Ontkleed om te bekleden 

1. Schaamte(loos)   2. Vreugdevol 

 

Vragen: 

 

1. (Voor de kinderen): Wat was de belangrijkste boodschap vanmorgen? Waarom? 

 

 

 

2. Kleding werd na de zondeval gegeven om ons mee te bedekken.  

 

a. Waarom is schaamte goed?  

 

b. Stelling: Je leuk kleden is goed, maar we moeten wel bedenken dat kleding is 

gegeven om te bedekken, niet om zoveel mogelijk onbedekt te laten, te laten 

doorschijnen, te onthullen en/of lichaamsvormen sterk te benadrukken.  

(Waarom wel/niet en zo ja, hoe geef je hier concreet vorm aan in uw/jouw 

leven.) 

 

3. Johannes schrijft dat hij zijn evangelie heeft geschreven opdat mensen geloven dat 

Jezus de Christus is en gelovende het leven hebben in Zijn Naam. Wat is in dat licht 

de betekenis van de gebeurtenis uit de tekst als het gaat om zonde en genade/dood en 

leven.  

 

 

 

Om verder over na te denken (Calvijn): 

 

(Calvijn heeft gezegd dat David in Psalm 22 figuurlijk spreekt dat hij een prooi is van zijn 

vijanden die hem alles afnemen wat hij bezat. Daarvan is zijn kleding het beeld.) 

 

De Evangelisten laten die figuurlijke betekenis (van de woorden uit Psalm 22) rusten en gaan 

dus van de oorspronkelijke bedoeling af.  

- Maar men moet vooreerst verstaan dat de Psalm niet tot David beperkt moet worden. 

Dat blijkt uit meer dan één uitspraak. Vooral het slot, waar we lezen: ‘Ik zal Uw Naam 

onder de heidenen groot maken.’ Dat kan niet anders dan van Christus verklaard 

worden. Het is ook geen wonder, als in David op een duistere (minder 

duidelijke/verborgen) manier is afgeschaduwd wat in Christus duidelijker gezien 

wordt, dan hetgeen Hem afschaduwt.  

- Laten we voorts bedenken, dat Christus van Zijn klederen beroofd is, opdat Hij ons 

met Zijn gerechtigheid zou bekleden. Zijn ontbloot lichaam is tot een spot van de 

mensen gesteld, opdat wij met heerlijkheid voor Gods rechterstoel verschijnen zouden.  


