Zondag 7 maart 2021 10:00 - Leesdienst
Tekst: Mattheüs 27: 21 - 22
En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welken van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En
zij zeiden: Bar-abbas. Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt
Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.
Thema: Jezus en Bar-abbas
1. Het tweetal van Pilatus
2. De keus van het volk
3. De verwerping van Christus
Liturgie:
Psalm 89:3
Wet des Heeren
Psalm 119: 65
Lezen: Mattheüs 27:11-26
Psalm 69: 2 en 4
Psalm Psalm 149: 1 en 5
Psalm 138:4
Citaat:
… die tweespalt in Pilatus spiegelt, hoe er een onbegrijpelijkheid ligt in het oordeel over de Heere
Christus. Die onbegrijpelijkheid wijst tevens naar de hoge bedoelingen van Gods Raad en welbehagen.
“Onschuldig" zei Pilatus en hij zei het naar waarheid. Maar de werkelijke Pilatus gaf Hem over, om te
worden gekruisigd en Zoon, Vader en Geest hebben daar amen op gezegd. Hoogst onrecht, hoogst
recht. Persoonlijk was Hem niets ten laste te leggen, want Hij deed niet dan goed. Maar omdat Hij Zich
Borg had gesteld voor de schuldigen, daarom mag en moet Hij toch worden aangesproken, alsof Hij in
Eigen Persoon des doods schuldig was.
Johannes Calvijn
En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en
bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelven of van onze verdiensten te vermeten,
steunende en rustende op de gehoorzaamheid van den gekruisigden Christus alleen, dewelke onze is
wanneer wij in Hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken, en ons
vrijmoedigheid te geven, de consciëntie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking, om tot
God te gaan
Guido de Bres: NGB art. 23 (middelste gedeelte)
Leestip
• Marcus 15: 1-15
• Lukas 23: 1-18
• Johannes 18:29-40
• 1 Timotheüs 6: 12-16
Gespreksvragen
1) John Flavel schrijft: „Maar Christus stond op dat ogenblik voor een hogere Rechter dan Pilatus. Hij
stond niet alleen voor de rechterstoel van Pilatus, maar ook voor de rechterstoel van God. Pilatus
deed niets anders dan wat Gods eigen hand en raad tevoren had bepaald wat geschieden zou”.
In hoeverre is Pilatus dan nog verantwoordelijk voor zijn handelen als Pilatus niet anders deed dan
wat de Heere van te voren had bepaald? Hoe verhoudt zich God leiding met onze
verantwoordelijkheid?
2) Als u/jij er over nadenkt hoe de Heere Jezus zich opstelde bij de rechter Pilatus, wat leren wij daar
van?
3) Welke gevaar kan er ontstaan als we alleen maar over Gods genade spreken en niet over Gods
toorn? Denk aan wat er op Gabbatha plaatsvindt.
4) De rechtvaardige God moet de zonde straffen. Bar-abbas was veroordeeld maar werd
‘vrijgesproken’. Bent u/jij vrijgesproken? Wanneer is dat gebeurd?
5) Als we ervaren hebben hoe bitter de zonde is, welke houding brengt dat met zich mee? Denk ook
aan wat er staat in 1 Timotheüs 6: 12-16

Voor de oudere jongeren:
Als je de rechtspraak van Pilatus analyseert, wat klopte er dan niet? Noem eens een aantal zaken.
Voor de kinderen:
1. Wat betekent Gethsemane?
2. Wat betekent Gabbatha? Staat er ook een ander woord voor in de Bijbel? ( Joh. 19:13)
3. Wat betekent Golgotha?
4. Onderstaand voor jou een woordzoeker.

De gelezen preek was van ds C.G. Vreugdenhil

Zondag 7 maart 2021 18:30 - ds B. Labee
HC Zondag 13
Vraag 33 Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch Gods kinderen zijn?
Antwoord: Daarom, dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is, maar wij zijn om zijnentwil
uit genade tot kinderen Gods aangenomen.
Vraag 34 Waarom noemt gij Hem onze Heere?
Antwoord: Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met
zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons alzo
zich tot een eigendom gemaakt.
Tekst: Galaten 4 : 6
En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept:
Abba, Vader!
Thema: Gods eniggeboren Zoon, onze Heere
1) Zijn Zoon,
2) Zijn kind,
3) Zijn eigendom.
Liturgie:
Psalm 89: 12
Geloofsbelijdenis
Psalm 17: 3
Lezen: Galaten 3: 19 - 4: 7
Psalm 33: 6, 11
Psalm 17: 4
Gebed des Heeren: 1

(eerste collecte bestemd voor diaconale hulp vervolgde christenen)

