
Zondag 15 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 15 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Zondag 15 gaat over het lijden van Christus. Als het gaat over dit lijden, beperken de 
Twaalf Artikelen zich vooral tot het einde van het leven van Jezus. Het is opvallend 
dat de Catechismus dit breder trekt. Antwoord 37 zegt dat Jezus “de ganse tijd Zijns 
levens op de aarde” heeft geleden.  
Kun jij voorbeelden geven van dit lijden van de Heere Jezus tijdens Zijn leven? 

2. In deze Zondag worden in ieder antwoord aangrijpende woorden gebruikt. Het gaat 
over ‘de eeuwige verdoemenis’, ‘het strenge oordeel Gods’ en ‘de vervloeking die op 
mij lag’. Denk eens na over wat deze woorden betekenen. Sommige mensen vinden 
het moeilijk als deze dingen ter sprake komen. Hoe ervaar jij dat? Betekenen deze 
woorden ook iets persoonlijk in je leven? 

3. Is het niet vreemd dat middenin de belangrijkste christelijke geloofsbelijdenis 
plotseling de naam van een heidense rechter, Pontius Pilatus, staat? Waarom zou hij 
hier zo nadrukkelijk genoemd worden? 

4. Als het gaat over het lijden en sterven van Jezus, komen we bij het hart van het 
christelijk geloof. Welke betekenis hebben deze dingen in jouw eigen leven? Probeer 
daar eens rustig over na te denken (mediteren).  

5. In de vorige vraag dacht je na over Christus’ lijden en sterven als ‘hart van het 
christelijk geloof’. Voor buitenstaanders is dat één van de dingen die het moeilijkst te 
begrijpen is. Hoe kan de bloedige dood van een mens aan een martelwerktuig het 
middelpunt zijn van je godsdienst? Hoe zou je hier eenvoudig antwoord op geven als 
iemand je deze vraag stelt?  

 
Bijbelstudie:  

- Vraag 39 stelt de vraag of de Heere Jezus ook op een andere manier had kunnen 
sterven. Waarom gebeurde dit nu juist aan een kruis? Een antwoord op die vraag 
vind je in Galaten 3. Lees het hoofdstuk eens rustig door en probeer Paulus’ betoog 
te begrijpen.  Wat leer je hierdoor over de betekenis van de kruisdood van Christus? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


