
Vragen ter bespreking/overdenking   Zondag 7 april 2019 
Zesde lijdenszondag 

Schriftlezing/tekst: 
Schriftlezing: Markus 14: 32 – 42 en Hebreeën 5: 7 – 9   
Tekst: Hebreeën 5: 7 – 9  
 
Thema: 
Christus leert gehoorzaamheid 
1. In benauwdheid  2. Uit lijden   3. Tot zaligheid 
  
Vragen:            

1. (Voor de kinderen): Zeggen dat je gehoorzaam zult zijn én echt gehoorzamen zijn twee 
dingen. Herken je dat? Hoe zie je dat terug in de tekst?   

 
2. Jezus’ gebeden werden verhoord. 

a. Waarom? 
 

b. Hoe?  
 

3. Jezus leerde gehoorzaamheid zegt de tekst.  Wat betekent dat? Hoe zie je dat terug in het 
leven van een christen vandaag?  

 

4. Alleen Christus: 

a. is de Bron van eeuwige zaligheid. Hoe leer je dat persoonlijk? 

b. is Middelaar/Voorbidder. Lees hieronder de dikgedrukte gedeelten en leg uit 

waarom dat zo is. 

Om verder over na te denken (art. 26 NGB: Van de enige voorbidding van Christus) 
 
Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door den enigen Middelaar en 
Voorspraak, Jezus Christus, den Rechtvaardige.  

Dewelke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de Goddelijke en de  menselijke 
natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de Goddelijke Majesteit; 
anderszins ware ons de toegang gesloten.  

Maar deze Middelaar, Dien de Vader ons heeft gegeven tussen Zich en ons, moet ons door Zijn 
grootheid niet verschrikken, om ons een ander, naar ons goeddunken, te doen zoeken.  

- Want er is niemand, noch in den hemel, noch op de aarde, onder de schepselen, die ons 

liever heeft dan Jezus Christus; Dewelke, hoewel Hij in de gestaltenis Gods was, 
nochtans Zichzelven vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen 
en eens dienstknechts voor ons, en is in alles Zijn broederen gelijk geworden. Indien wij 
nu een anderen middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig ware, wien zouden wij 
kunnen vinden die ons meer beminde dan Hij, Die Zijn leven voor ons gelaten heeft, ook 
toen wij Zijn vijanden waren ?  

- En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als 

Degene Die gezeten is ter rechterhand Zijns Vaders, en Die alle macht heeft in den 
hemel en op de aarde ?  

- En wie zal eer(der) verhoord worden dan de eigen welbeminde Zone Gods?  
(….) 
Waartoe zouden wij een anderen advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons Zijn Zoon 
tot een Advocaat te geven? Laat ons Hem niet verlaten, om een anderen te nemen; of veelmeer, een 
anderen te zoeken, zonder hem immermeer te vinden; want toen God Hem ons gegeven heeft, zo 
wist Hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij den 
hemelsen Vader aan door Christus, onzen enigen Middelaar, gelijk wij in het gebed des Heeren 
geleerd zijn; verzekerd zijnde dat al wat wij den Vader zullen bidden in Zijn Naam, ons zal gegeven 
worden. 


