Zondagmorgen 26 mei 2019 - Heilige Doop
Tekst: Johannes 21: 15
15 Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona’s
zoon, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet dat ik U liefheb. Hij
zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.
Thema: Lammeren in Gods koninkrijk:
1. Een beslissende vraag
2. Een oprecht antwoord
3. Een lieflijke opdracht
Liturgie:
Psalm 103: 6, 7
Psalm 103: 9
Lezen: Johannes 21: 12-24
Psalm 105: 5
Psalm 134: 3
Psalm 87: 1, 2, 3, 4
Psalm 87: 5

(eerste collecte bestemd voor diaconale doelen in het buitenland)

Citaat:
“De opwassende lammeren moeten toenemen in geestelijke ervaring, in kennis van den Heere
Jezus Christus en dien gekruist. Ze zijn dan een sieraad onder de kudde. Zij mogen moeders in
Israël worden. Bij velen moge vroege godsvrucht worden gevolgd door een langen dag in des
Heeren wijngaard. (…) Zie, daar is een Lam voor den troon, die alle lammeren weidt”. Ds. I. Kievit,
Gereformeerd Weekblad 1937.
Leestip:
• Handelingen 4: 1-12 (Zaligheid in de Naam van Jezus)
• Johannes 21 (lammeren en schapen)
• 1 Korinthe 3 (gemeenteleden nog niet toe aan vast voedsel)
Gespreksvragen:
1. Wat zou u/jij antwoorden op de vraag van de Heere Jezus: ‘hebt gij Mij lief’?
2. Naar welke liefde vraagt de Heere Jezus nu? Leg in dit verband eens uit dat het om
‘zondaarsliefde’ gaat.
3. Petrus krijgt de opdracht om de lammeren te weiden. Lammeren in de gemeente zijn in de
eerste plaats de kinderen en jongeren. Noem eens twee belangrijke teksten uit het Nieuwe
Testament waaruit blijkt dat de Heere Jezus de kinderen in het bijzonder op het oog heeft.
4. Bespreek eens enkele manieren om de kinderen in de gemeente te onderwijzen in de
christelijke leer.
5. Kinderen moeten op kinderlijke wijze worden aangesproken. Geef eens een voorbeeld hoe wij
een kind van bijvoorbeeld 4 jaar uitleggen dat het de Heere Jezus nodig heeft. En hoe doet u
dat bij een kind van 12 jaar?
6. Begrijpt u het voorbeeld van de appel in de fles (Spurgeon)? Mag u – als ouder, grootouder,
tante/oom, onderwijze, etc. de functie van ‘fles’ zijn als het gaat om het grootbrengen van
‘jonge bloesem’?

7. Het onderscheid tussen lammeren en schapen heeft ook een geestelijke betekenis. Wanneer
is een kind van God een ‘lam’?
8. Een lam moet ‘groeien’ om een schaap te worden? Petrus werkt het beeld van het ‘weiden’
van de ‘lammeren’ uit in zijn zendbrief. Lees maar: “En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer
begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen” (1 Petr.
2:2). Wat bedoelt hij hiermee?
9. Wat is nodig om van een lam een schaap te worden? Noem eens enkele aspecten van het
‘groeien’? Wat lezen wij hierover in Filippenzen 3:10-11?
10. Het voeden met melk van de lammeren is een positieve duiding. Toch is Paulus heel kritisch
over het voeden met melk. Lees maar: “Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijze;
want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet” (1 Kor. 3:2). Waarom is
Paulus zo kritisch?
Voor de jongste kinderen:
1. Waarover ging het vanmorgen?
2. Petrus kreeg de vraag ‘hebt gij Mij lief?’. Waarom vroeg de Heere Jezus dat juist aan hem en
niet aan Johannes?
3. Wat was het antwoord van Petrus? De Heere Jezus vraagt het ook aan jou. Welk antwoord
geef jij?
4. Petrus moet de ‘lammetjes’ eten gaan geven. Moest hij dus boer worden en schapen houden?
Als je antwoord ‘nee’ luidt, wat moest hij dan wel gaan doen?
5. De lammetjes in de gemeente zijn (ook) kinderen. Ben je blij dat de Heere speciaal naar
kinderen vraagt? Als dat zo is, waarom ben je dan zo blij? En heb je dat de Heere ook al vaak
verteld?
6. Vanmorgen werd een kindje gedoopt. Waarom eigenlijk? Wat betekent dat ‘gedoopt worden’?
Welk antwoord is juist?
Antwoord: a) dan is fijn, want dan mag je in de kerk komen,
b) dat is fijn omdat de Heere zegt dat Hij je God wil zijn,
c) gedoopt of ongedoopt zijn maakt niks uit.

Zondagavond 26 mei 2019
Zondag 17: Wat nut ons de opstanding van Christus?
Ten eerste, heeft Hij door zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij
door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere, worden ook wij door zijn kracht
opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige
opstanding.
Thema: Het nut van Christus’ opstanding:
1 Hij overwon
2 Hij schenkt
3 Hij verwekt
4 Hij verzekert
Liturgie:
Psalm 3: 2
Psalm 3: 3
Lezen: 1 Korinthe 15: 1-26
Psalm 73: 8, 9, 12
Psalm 27: 6, 7
Psalm 73: 13

(eerste collecte bestemd voor diaconale doelen in het buitenland)

Citaat: “Toen de zonde in de wereld kwam, zei God met smart, terwijl Hij de mens zijn dwaasheid verweet:
‘Ziet, de mens is geworden als Onzer een!’. Maar wanneer genade haar heerlijk werk heeft gedaan, zal Hij,
wanneer Hij het volkomen herstel van Zijn Beeld in de mens ziet, in liefde en met verheuging zeggen: ‘Ziet,
de mens is werkelijk geworden als Onzer een’. Dit is het heerlijke gevolg van het Licht der wereld”.
John Owen, De heerlijkheid van Christus.
Geloofsbelijdenis: NGB art. 37 (slot):
(…) En tot een genadige vergelding zal hen (de gelovigen) de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als
het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien groten dag met een
groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.
Leestip:
• Romeinen 6 (met Christus begraven en opstaan)
• 1 Petrus 1 (… opdat uw geloof en hoop op God zou zijn)
Gespreksvragen:
1. Denk eens na over het volgende: “De 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis zijn beloften uit
de hemel. Het zijn touwen die de Heere uit de hemel op de aarde laat komen opdat arme zondaren
houvast daaraan zouden hebben”.
2. De preek heeft vier aandachtspunten. Waarom staat het eerste punt in de verleden tijd en de andere
punten in de tegenwoordige tijd?
3. Een predikant zei: “De dood heeft zich in Christus verslikt, zoals de walvis zich in Jona heeft verslikt”.
Leg dat eens uit en geef een antwoord op de vraag hoe Christus de ‘dood heeft overwonnen’.
4. Christus schenkt de gerechtigheid door Zijn opstanding aan Zijn kinderen. Wat is ‘gerechtigheid’ en hoe
schenkt Hij die?
5. Hoe worden Christenen opgewekt door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven? Wat lezen we
hierover in Filippenzen 3:9-14? Wat is dat ‘een nieuw leven’? En hoe put je kracht uit de opstanding
van Christus?
6. De opstanding van Christus is als een pand voor de opstanding van de christen. Waarom? Denk nog
eens na over wat Luther zei: “Dan zal Jezus op mijn grafzerk kloppen en zeggen: Maarten, sta op! En
ik zal verrijzen”. Hoe zult u/jij Hem dan zien? Met blijdschap?
7. Begrijpt u of begrijp jij nu de diepe inhoud van de vraag die Jezus aan Martha stelde? En mag u of jij
hetzelfde antwoord geven als Martha deed?
8. Overdenk het citaat van de grote theoloog John Owen eens. Mag u, mag jij zich verheugen in deze
weldaad (heerlijkmaking)?

