
Vragen ter overdenking en bespreking   Morgendienst 15 september 2019 
Heilige Doop 

                                                                                                               
Schriftlezing/tekst  

Schriftlezing: Markus 10: 17 - 31 

Kerntekst: Markus 10: 27 

 

Thema en punten: 

Zalig worden (on)mogelijk?!  

1. Onmogelijk     2. Mogelijk 

 

 

 

Vragen: 

 

 

1. Jezus beminde de rijke jongeling? Waarom?  

 

2. De reactie van deze man maakte duidelijk wat er in zijn hart was. Ook de discipelen raken in 

verwarring. Waarom?  

 

3. Alleen door de genade van God kunnen we zalig worden.  

a. Hoe blijkt dat uit het teken en zegel van de Heilige Doop? 

 

b. Wat voor nut heeft de doop in dit verband?  

 

 

 

 

 

 

Om verder over na te denken (van Calvijn): 

 

Nu ontlast Christus het gemoed van de Zijnen van alle bekommering. Het is nuttig dat zij 

gevoelen hoe moeilijk het is ten hemel in te gaan. Hij doet dit  

- vooreerst opdat de Zijnen alle pogingen hiertoe zullen aanwenden,  

- vervolgens zichzelf wantrouwen en om kracht smeken uit de hemel. 

Wij zien hoe groot onze traagheid en gerustheid zijn. Wat zou er van worden, wanneer de 

gelovigen dachten dat zij (in het belang van hun ziel) zachtjes een weelderige en aangename, 

effen weg moesten bewandelen? Dit is de reden waarom Christus het gevaar niet verkleint. 

Ondanks dat hij ziet dat zijn discipelen door vrees bevangen zijn. Christus vergroot het gevaar 

juist. Eerst had hij gezegd dat het moeilijk was, nu zegt Hij dat het onmogelijk is. Het blijkt 

hieruit dat het verkeerde leraren zijn, die vrezen op zulke strenge toon te spreken, en daarom 

aan de traagheid van het vlees toegeven.  

Veeleer behoorde men de door Christus gestelde regel te volgen. Hij verzacht zijn woorden 

door de mens, die in zichzelf machteloos neerligt, te leren alleen op de genade van God te 

steunen en hem tegelijk tot bidden aanspoort. Zo komt hij op een voorzichtige manier de 

menselijke zwakheid tegemoet. Niet door de mensen zelf iets toe te schrijven, maar door hun 

gemoed op te wekken tot de hoop op Gods genade. (…) Duidelijk verklaart Christus dat het 

de mens niet mogelijk is de weg ter zaligheid te betreden, dan in zoverre de genade van God 

hem te hulp komt.  
 

 

 

 

 


